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Dienst van vandaag : Ds. L. M. Schermers 
 

Voelbaar als een windvlaag  
Voelbaar als een windvlaag  

Soms, zomaar onverwacht,  

voel je een hand op je schouder,  
zie je ogen vol begrip,  

terwijl je net gedacht had dat  
niemand je begreep.  

Het is als een streepje zonlicht  

achter een donkere wolk.  
Het geeft een beetje hoop.  

Het geeft een beetje houvast.  
Iets van God lijkt het wel.  

Tenminste, iets in die geest….  
 

Soms, als alles tegenzit  

en je niet weet wat je moet,  
word je getroffen door iets  

wat speciaal op jou lijkt te slaan:  
een opmerking, een regel, een lied  

waarmee je verder kunt.  

Het wijst een weg  
die je nog niet gezien had.  

Het geeft een beetje houvast.  
Iets van God, lijkt het wel.  

Tenminste iets in die geest….  

 
Soms weet je het zeker:  

dat is geen toeval meer.  
Maar veel vaker twijfel je:  

was dat God nou of niet?  
Want God is zo ongrijpbaar.  

Voelbaar als een windvlaag  

die de wolken uiteenblaast  
en je lucht en licht geeft  

Hij geeft een beetje houvast.  
Soms, even, voel je het.  

Dan merk je iets van zijn Geest….  
Greet Brokerhof-van der Waa 

 

Toppers 
We beginnen dit nieuwe seizoen met een gezamenlijke 

maaltijd aan de Voltairetuin in Capelle aan den IJssel. 
Jullie zijn vanaf 17.00 uur welkom om te proeven en te 

praten. 

 
Bijbel in een jaar 

De leesgroep komt morgenavond bij elkaar in de 
kerkenraadskamer.   

Petra Klip - ter Berg zal vanuit haar joodse achtergrond 
ons vertellen over haar visie op de profeten. Van harte 

welkom! We beginnen om 19.30 uur.  

 

Enquete 
In de laatste Samenwijzer hebt u een enquete-

formulier aangetroffen. Wilt u deze nog invullen en in 
de doos in de Ontmoetingsruimte  deponeren? Mocht u 

het formulier kwijt zijn of meerdere gezinsleden willen 

de enquete invullen, dan zijn er nog reserve-
exemplaren. U kunt ook mee doen via de site van de 

kerk.                                      ds. Luci Schermers 
 

Inrichting van de kerkzaal  

Beste gemeenteleden,  
In de laatste SamenWijzer heeft u de reacties gelezen 

over de veranderde inrichting van de kerkzaal.  
U kreeg de gelegenheid om hierover mee te denken. 

Bedankt voor uw aanbevelingen.  
Deze zondag 24 september (Heilig Avondmaal en 

bevestiging van ambtsdragers) is een aangepaste 

opstelling van de stoelen en een grotere ruimte bij de 
preekstoel noodzakelijk. Deze opzet is echter niet 

bepalend voor de erediensten na 24 september.  De 
kerkenraad vindt het wenselijk om, mede n.a.v. uw 

reacties, grotendeels terug te keren naar de “oude” 

opstelling.  Een belangrijke wens is wel, dat de 
gemeenteleden niet te ver van de predikant (kansel) 

vandaan gaan zitten, om een groter gevoel van 
verbondenheid te creëren.  Zondag 1 oktober is de 

opstelling van de stoelen in de kerkzaal en de kansel 

definitief. De losse tafel met stoelen achter in de 
kerkzaal blijft voorlopig gehandhaafd.  

Namens de kerkenraad,  
Jaco Kraan en Ruud van Mastrigt  

 
Collecten. 

Bij de avondmaaldienst van vandaag worden 3 

collecten gehouden. De eerste collecte (groene zak) is 
voor de kerken in het Midden-Oosten (zie bericht 

hieronder). De tweede collecte (zwarte zak met houten 
rand) is voor onze eigen kerk. De derde collecte 

(zwarte zak met zilveren rand) is voor het 

werelddiaconaat. 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar….  
… mw. Nellie v.d. Pijl. 
 
Koster 

23-09 t/m 29-07 dhr. H. vd Vaart 
30-09 t/m 06-10 dhr. C. Hesse 

 

Kerkdienst zondag 1 oktober    
10.00 uur  Ds. G. Olde 

 
 

 



  
Collecte najaarscampagne 24 september  

Vandaag staan we aan het begin van een actieperiode 
voor de kerk in het Midden-Oosten. Een kerk die het 

nog altijd heel moeilijk heeft. In Syrië en Irak vluchten 
christenen voor oorlog en geweld. In Egypte zorgen 

aanslagen voor angst. Een van onze Koptische 

partners schreef na de aanslagen in het voorjaar: 
Ondanks de brute aanvallen houdt de Koptische 

Orthodoxe Kerk zich vast aan wat Jezus ons leerde: 
“Maar Ik zeg u, houdt van uw vijanden, zegen die u 

vervloeken, doe goed aan degenen die u haten en bidt 

voor degenen die u misbruiken.” Kerken in Syrië en in 
Egypte blijven geloven in delen, ondanks de pijn en 

het verdriet. Juist christenen in het Midden-Oosten 
hebben onze steun hard nodig. Zodat ze het vol 

kunnen houden om symbool van hoop te zijn. Daarom 
vraagt Kerk in Actie komend najaar aandacht voor hun 

situatie. Ons gebed is hard nodig zodat zij vol kunnen 

houden. Tegelijkertijd willen we hen ook steunen door 
geld in te zamelen. 

  
Product van de maand 

Bij onze zusterkerk aan de Lek wordt sinds maart van 

dit jaar het product van de maand ingezameld. Met de 
ontmoetingskerk willen wij daaraan mee helpen. Het 

werkt als volgt: In de zondagsbrief geven we elke 
week aan wat het PRODUCT VAN DE MAAND is dat 

voor de voedselbank IJssel en Lek (nooduitgiftepunt 
'Wal 61 te Schoonhoven') ingezameld wordt. Dit 

product wordt 1 maal per maand weggebracht. Het 

streven is om ca. 200 gelijksoortige producten in te 
zamelen over meerdere zondagen, zodat de 

voedselbank bij eenieder hetzelfde product kan 
afgeven. Het product van de maand september is 

hagelslag en chocoladepasta. Als u mee wilt doen, dan 

kunt U dit product ‘s zondags meenemen en in de 
daarvoor bestemde krat doen. Die krat staat in de 

ontmoetingsruimte op de tafel bij het ZWO-bord.  Van 
harte aanbevolen.   De diaconie. 

 

Lief en leed  
Mevrouw D. Bremmer-van den Berg  heeft afgelopen 

woensdag een  prolapshersteloperatie ondergaan. 
De vorige behandelingen hebben niet  het gewenste 

resultaat opgeleverd. 
Ze is nu weer thuis en moet rustig aan doen. 

We hopen op een spoedig herstel. 

 
Agenda 

Om alvast in de agenda te noteren: 
Zondag 12 november 18.30 uur Try Outdienst. 

Deze keer een cabaret optreden van Kees Versteeg.  

Het cabaret van Kees Versteeg is een mengeling van 
diepzinnige en droge humor, sterke, luchtige en 

ontroerende liedjes, mooie woordgrappen en een 
goede verhaallijn 

In zijn nieuwste show “Wie wat wijs” gaat Kees op 
zoek naar wegen om zonder al te veel inspanning wijs 

te worden. Wie wil dat nu niet? 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Theatervoorstelling “Kom naar voren!”  

500 jaar protestantisme in het kader van het 

Lutherjaar 
Op uitnodiging van de VVP afdeling Lekkerkerk en 

omstreken verzorgt theoloog, kerkjournalist, 
verhalenverteller en theatermaker Kees Posthumus 

samen met musicus Juul Beerda de voorstelling “Kom 

naar Voren” op zondagmiddag 24 september in de 
Grote of Johanneskerk aan het Kerkplein in 

Lekkerkerk. 
 

In 2017 is het precies 500 jaar geleden dat de 
Augustijner monnik Maarten Luther de 95 stellingen (al 

dan niet) vastspijkerde op de deuren van de kerk in 

Wittenberg. Het vormde het begin van een revolutie in 
het religieus denken in Duitsland, Rome en de rest van 

Europa.  
Drie jaar later, in 1520, werd in Woerden de eerste 

Lutherse gemeente in ons land gesticht. 

In het kader van het Lutherjaar vinden er in ons land 
diverse activiteiten plaats. Eén daarvan, en zeer druk 

bezocht, is de theatervoorstelling “Kom naar voren” die 
Kees Posthumus en Juul Beerda al in diverse kerken 

hebben gespeeld; de eerste al op 31 oktober 2016. 
 

Het is een afwisselende, muzikale voorstelling, waarin 

bekende en minder bekende heldinnen van de 
Reformatie hun verhaal vertellen aan de hand van een 

origineel voorwerp uit die tijd.  
In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een 

accordeon, komen de historische personen tot leven. 

Historisch verantwoord gaat spannend samen met een 
actuele spits, waarbij volop gebruik gemaakt wordt 

van de accordeon. Het gebruik van dit instrument 
tijdens de voorstelling is passender dan ooit. Weinig 

mensen weten dat het instrument in het verleden werd 

ontwikkeld voor het begeleiden van de psalmzang aan 
boord van schepen; een draagbaar orgel. 

 
De voorstelling begint om 15.00 uur en de kerk is al 

om 14.30 uur open. De toegang is gratis, maar wel is 
er na afloop een open schaalcollecte. In de directe 

omgeving is er voldoende, gratis parkeergelegenheid. 

Voor eventuele verdere informatie kunt u bellen naar 
het secretariaat van de VVP afdeling Lekkerkerk en 

omstreken, telefoon (0180)662721. 
 


