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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  ds. M. Gilhuis 
 
PALMPASEN - 6e zondag van de veertigdagentijd: 
Marcus 11 : 1-11 
Jezus wordt toegejuicht wanneer hij 
rijdend op een ezel Jeruzalem binnengaat. 
Jezus laat zien hoe God voor mensen 
zorgt, door heel dichtbij mensen te komen. 
Niet hoog op een paard, maar op een ezel.  
Hij komt naar je toe en daar mag je vrolijk 
van worden! Hosanna! 
 
SYMBOLEN BLOEMSCHIKKING: 
Palm. 
De palm is een verwijzing naar de recht- 
vaardige. Hij groeit recht omhoog en 
draagt goede vruchten.  
De liturgische kleur van Palmzondag is 
rood voor de intrede en paars voor het 
passiegedeelte. 
Paars en rood. 
De kleur rood verwijst naar de kleur van 
het hart, de geest en het bloed. 
Denk ook aan de liefde van de mensen 
langs de weg, die met hun mantels een 
rode loper voor Jezus uitleggen. 
Violen. 
Deze bloemen zijn het symbool van 

dienstbaarheid en nederigheid. 
 
Een weg zoeken in pijn 
en verdriet vanuit liefde. 
Ontdekken: 
niet ik, maar de Ander 
niet een doel, 

maar het leven is de weg. 
Je buigt en ziet 
kleine bloemen bloeien. 
 
Jezus, 
Gij rechtvaardige 
in dienstbaarheid 

verander ons. 
Keer ons leven 
naar de Ander, 
de wereld. 
Geest van liefde, 
wijst ons de weg. 
 

Bloemen( 3 bossen!) van deze zondag gaan 
naar… Mw. T. Post, Hr. v.d. Vrie en Hr. Schep,  
allen voor hun verjaardag! 
 
 

De dagen van Pasen 
Na Palmzondag gaan we op weg naar Goede Vrijdag 
en Pasen. We vieren de kern van ons christelijk geloof. 
De liturgiecommissie heeft een aantal diensten 
voorbereid, waarvoor we u en jullie van harte 
uitnodigen. Arie Versluijs speelt deze diensten op het 
orgel. De avonddiensten zijn om 19.30 uur.  
Op Witte Donderdag, 29 maart, vieren we het 
Avondmaal voor gelovigen. De cantorij verleent haar 
medewerking. 
Op Goede Vrijdag is er een ingetogen dienst en 
gedenken we de kruisdood van Jezus.  Tanya van der 
Meulen en Ilse Groenen-Ahling spelen dwarsfluit. 
Stille Zaterdag staan we stil bij het graf en maken we 
de doorgang van donker naar licht, de morgen gloort. 
Er is solozang door Meanne Voogt. 
Paasmorgen vieren we om 10.00 uur samen met 
Rejoice het feest van opstanding. Jezus leeft en wij 
met Hem. 
 
Ziekenhuisopname 
Donderdag is mw. G.C. Sluijter-Gutteling onverwacht 
opgenomen in het Erasmus MC. Er is acute leukemie 
bij haar geconstateerd. Ze zal voor een behandeling 
vier weken lang opgenomen worden. We denken aan 
haar en haar gezin en bidden voor hen. 
 
Belijdenis van het geloof 

Vanmorgen zullen zeven jongeren in de hervormde 
kerk belijdenis van hun geloof afleggen. Tijdens de 
dienst zullen onze belijdeniscatechisanten (Nienke, 
Marianne en Sanne) een gedicht voordragen en hoop 
ik zelf (namens onze kerk) iets tot de jongeren te 
zeggen. Op 22 april doen onze jongeren belijdenis en 
zal er vanuit de hervormde kerk een bijdrage aan de 

dienst worden geleverd. 
ds. Luci Schermers 
 
Koster 
24-04 t/m 28-03 dhr. A. de Paauw 
29-03 t/m 30-03 dhr. J. Klerk 
31-03 t/m 06-04 dhr. C. Hesse 

 
Kerkdiensten: 
Donderdag 29 maart, Witte Donderdag 
19.30 uur ds. L. Schermers 
Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag 
19.30 uur ds. M. Gouwens-de Gier 
Zaterdag 31 maart, Stille Zaterdag 

19.30 uur ds. L. Schermers 
zondag 1 april, Pasen    
10.00 uur ds. L. Schermers  
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Collecten bij dienst donderdagavond 29 maart. 
Bij de avondmaaldienst van witte donderdag worden 3 
collecten gehouden. 
De eerste collecte (groene zak) is voor de kerk. 
De tweede collecte (zwarte zak met zilveren rand) is 
voor het werelddiaconaat. 
De derde collecte (zwarte zak met houten rand) is voor 

de diaconie. 
 
Voordracht nieuwe ambtsdragers 2018 
Ook dit jaar zoeken we nieuwe ambtsdragers. 
Het gaat nu om: 
- 2 diakenen i.v.m. het vertrek van mevrouw A.J. 
Huizer en de heer J.A. Kodde 
- een scriba i.v.m. het vertrek van de heer S. Kooistra 
U wordt in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor 
te dragen. Het formulier kunt u tot uiterlijk zondag 15 
april in de hiervoor bestemde dozen in de 
Ontmoetingsruimte deponeren. Formulier uit 
SamenWijzer vergeten? Geen probleem. 
Er liggen formulieren naast de dozen. 
We hopen op veel respons. 
Namens de kerkenraad, 
Sicco Kooistra 
scriba 
 
Enkele enthousiaste duwers gevraagd. 
Mevrouw E. Noordsij-Nieuwenkamp uit De Waterpoort 
wil af en toe bij ons de dienst bijwonen 
Ze kan niet meer lopen is slechthorend maar helder 
van geest. Wie wil in teamverband mee helpen om 
haar lopend met de rolstoel heen en weer te brengen. 
Ouderenouderling Jan Klerk tel. 515586 
 
 
Creatieve knutselclub, 
Vanuit enkele gemeenteleden is het plan opgevat om 
,t.b.v. de bazaar in september, een knutselclub op te 
richten om zo met elkaar leuke spulletjes te maken 

voor de bazaar. 
Hierbij willen we iedereen van harte uitnodigen die zin 
heeft om met ons mee te doen. Je hoeft helemaal niet 
creatief te zijn: het gaat om het samen bezig zijn. 
We starten op vrijdagochtend 16 maart van 9:30 tot 
max. 12:00uur in de kerk. 
Iedereen is van harte welkom! En vooraf opgeven 

hoeft niet. 
Als u behoefte heeft aan meer informatie dan kunt u 
dit vragen aan: Marry de Gier, Lenie Landman, Bep 
Schepers of Marie-José de Gier 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Uitnodiging woensdagavond 28 maart 
Op deze avond komt spreken Tinie de Vegt uit Assen 
over het onderwerp: 
“Het Evangelie en het Joodse volk” 
‘Het Evangelie en het Joodse volk; Is dit een moeilijk 
onderwerp..? Of is het eerder een lastig, - of een 
pijnlijk onderwerp?! Is het eigenlijk wel een onderwerp 
van deze tijden voor deze tijd? Gezien de geschiedenis 
van de kerk is het eigenlijk nooit een onderwerp 
geweest, of een erg negatieve. Dat voor het volk van 
God, het volk Israël, vaak met verschrikkelijke 
uitwerkingen gepaard ging… Ook voor het individu dat 
bij Zijn volk hoorde. Moeten we iets met dit onderwerp 
of vooral niet meer, gezien de geschiedenis? En als het 
wel zo is, hoe dan? Allemaal vragen, welke aan de 
orde komen, tijdens de lezing over dit interessante 
onderwerp!!Omdat het zowel voor hen, als voor ons 
een belangrijk onderwerp is.  Juist nu!!’ 
Weet u van harte welkom bij dit belangrijke onderwerp 
op 28 maart in 
‘t Voorhof, het gebouw van de Hervormde gemeente 
van Krimpen aan de Lek, Dorpsstraat 1, naast het veer 
naar Kinderdijk. 
De aanvang is om 19.45 uur, zaal open om 19.15 uur. 
Boeken en Israël Producten verkoop tafel aanwezig. 

Gratis toegang, wel Collecte. 
 
Voedselbank – Product van de maand 
Het product van de maand maart is koffie. Het 
inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank 
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden 
ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die staat bij 

het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte. 
 
 
 
 


