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Dienst van deze morgen:
Werkgemeenschap predikanten
Ds Tromp
A.s. dondermorgen komen de predikanten uit de
1e Schriftlezing: Johannes 12 : 9 – 19
zuidelijke rand van de classis bij elkaar.
2e Schriftlezing: Johannes 12 : 20 – 36
We bespreken tijdens die bijeenkomsten met elkaar
een boek of een thema dat ons als predikanten raakt.
Liturgisch bloemschikken
Dit keer zal het gaan over het essay dat Willem Jan
schoenen aan
Otten schreef over ‘Voltooid leven’,
om met hem op weg
een verkorte versie van de Levenseindelezing die hij
te gaan
hield in het VUmc Amsterdam.
die ons voorgaat
ds. Luci Schermers
naar de ander
ons voorgaat
naar leven
Collecteafkondiging
zijn weg van liefde
De eerste collecte van vandaag is voor een veilig thuis
blijkt zwaar
voor Oekraïense weeskinderen.
biddend zoeken
In Oekraïne, niet eens zo ver bij ons vandaan, heerst
naar kracht
extreme armoede. Veel kinderen lijden hier ernstig
waar anderen slapen
onder. Ouders vertrekken naar de stad of naar het
God
buitenland om werk te zoeken. Daarbij laten ze soms
blijf waken
hun jonge kinderen achter bij oma of een oudere broer
wees houvast
of zus. Het komt ook voor dat ouders verslaafd raken
aan drank of drugs. Een aantal kerken in Oekraïne
Deze veertigdagentijd wordt ingezet met de intense
vangt deze verwaarloosde kinderen op, na schooltijd in
bede van Jezus tot God om de weg
hun eigen gebouw. De kinderen kunnen even spelen,
die voor hem ligt niet te hoeven gaan . Op deze eerste
krijgen aandacht en een warme maaltijd. Ook zijn er
zondag klinkt de
kerken die een opvanghuis hebben, waar kinderen
uitnodiging om met Jezus te waken en te bidden.
permanent wonen. Partnerorganisatie van Kerk in
De witte tulpen verwijzen daarnaar .
Actie, Worldpartners, steunt deze kerken. De kinderen
en de kerken in Oekraïne hebben onze steun hard
Aanmelden voor groothuisbezoek.
nodig Geeft u ook?
Bij de brief van Kerkbalans hebt u ook een uitnodiging
gekregen voor het groothuisbezoek op zondagavond
13 maart.
De bloemen van deze zondag gaan....
Een avond anders dan andere groothuisbezoeken,
… als groet van de gemeente naar de bewoners van
maar wel een avond met geloofsgesprek en
de WATERPOORT
verdieping.
en naar dhr. M. van Hulsteijn. Wij wensen hem
Er zijn al heel wat aanmeldingen binnen gekomen,
een voorspoedig herstel.
maar er kunnen nog meer mensen bij. Weet u
welkom!
Mocht u zich nog niet aangemeld hebben, dan kunt u
Koster
dat nog steeds doen.
13-02 t/m 19-02 dhr. C. van der Schans
Geef het antwoordstrookje aan een van de ouderlingen
20-02 t/m 26-02 dhr. L. Hordijk
of meld u telefonisch aan of door een emailbericht.
Kerkdienst zondag 21 februari
Toppers
10.00 uur Ds. Van Herwijnen
Vanavond komt de Toppersgroep bij elkaar in de
kerkenraadskamer.
We gaan het hebben over tijd/tijdsbesteding/stille
z.o.z.
tijd/veertigdagentijd.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee voor jullie
klaar!
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Veertig-dagen-kalender
Deze kalender loopt van Aswoensdag 10 februari tot
en met Eerste Paasdag 27 maart.
De kalender bevat gebeden, gedichten en bijbelteksten
met uitleg.
Elke week krijgt u een idee aangereikt om
daadwerkelijk een stap te zetten.
De kalender kan besteld worden via
www.protestantskerk.nl/webwinkel
of telefonisch: 030 8801337
en ook: de 40dagentijdapp: voor gemeenteleden met
een smartphone of tablet is er ook dit jaar weer de
handige en inspirerende 40dagentijdapp. Deze app
leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten,
gebeden, foto's of praktische tips. De app helpt je om
iedere dag stil te staan bij de stappen die je kunt
zetten om Jezus te volgen en de naasten te dienen.
Vorming en Toerusting
Voordracht nieuwe ambtsdragers 2016
Ook dit jaar zoeken we nieuwe ambtsdragers.
Het gaat nu om:
- twee wijkouderlingen i.v.m. het vertrek van J.A.
Berends en de al langer bestaande vacature
- een voorzitter van de kerkenraad i.v.m. het aftreden
van M. van der Bas – van der Mark
- een voorzitter CvK (ouderling/kerkrentmeester)
i.v.m. het aftreden van J. de Korte
- een diaken i.v.m. het aftreden van W. Siebenga
U wordt in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor
te dragen (t/m zondag 6 maart).
Het formulier kunt u in de daarvoor bestemde dozen in
de Ontmoetingsruimte deponeren.
U vindt dit formulier in de laatste Samenwijzer, maar
ook naast de dozen ligt een aantal grosbriefjes.
We hopen op veel respons.
Namens de kerkenraad,
Sicco Kooistra scriba
Huispaaskaarsen 2016
Ook dit jaar is het weer mogelijk om huispaaskaarsen
te bestellen.
De bestellijst hangt in de kerk,waarop de kaarsen zijn
afgebeeld,met de prijzen
Dit jaar is er ook weer een keuze mogelijkheid uit 4
soorten. De uiterste besteldatum is 21 februari ,
2e bestelmogelijkheid is bij Corrie Koen tel 513009.

VBSK
De erfenis van Christus
D.V. 18 februari a.s. komt Carin van Hoogstraten,
spreken over De erfenis van Christus. En als wij Zijn
kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: Rom 8: 1517 zegt: Want u hebt niet de Geest van slavernij
ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt
de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door
wie wij roepen: Abba, Vader! -Maar ook wij zijn
erflaters, welke erfenis laten wij na? Als gemeente van
Christus, als Christenen, als individueel mens? Samen
willen we nadenken over de erfenis die we ontvangen
en de erfenis die wij achterlaten……. We zien uit naar
een inspirerend samenzijn! ”Meedoen en je laten
inspireren? Iedereen is weer van harte welkom op
deze ochtend:
Tijd: 9.15 – 11.30 uur. Vanaf 9.00 uur is er
koffie/thee. Plaats: ’t Voorhof, Dorpstraat 1, Krimpen
a/d Lek. Informatie: 0180 522469 of 510278.
Om liefde
Om liefde gaan wij een leven
zeilen wij over zee
vliegen wij langs de hemelom liefde gaan wij een leven
met licht en met donder mee
Vogeltje van de bergen,
wat zwoeg je dapper voort?
Om wat ik in de verte
van liefde heb gehoord.
Om liefde gaan wij een leven
graven diep in de nacht
kruipen onder de hemelom liefde gaan wij een leven
om weten en stille kracht.
Mensje, één van de velen,
waar snelt je voetstap heen?
Waar is te vinden dat ene,
daar snellen mijn voeten heen.
Om liefde gaan wij een leven,
sterven wij dood na dood,
wagen de verste wegenom jou op hoop van zegen,
mijn liefde mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven
om alles of niets met jou.

Huub Oosterhuis

