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Diensten:  
Zaterdag 31 december  

ds. Tromp 

Tekst: 1 Johannes 2 : 17 
 

Zondag 1 januari  
ds. L. M. Schermers 

Lezing Lucas 2: 21-39  

 
Tijd 

Het verleden is verdwenen en is niet langer meer 
En de toekomst bestaat niet, want zij moet nog komen 

Zelfs het heden is niet standvastig. Zij duurt niet. 
De tijd houdt zich geen seconde stil. 

Uit: drs. Jacob Slavenburg, De Hermetische schakel 

 
Nieuwjaarsmorgen  

Morgenochtend, zondag 1 januari, is er voorafgaande 
aan de (korte) dienst een nieuwjaarsontmoeting met 

koffie, thee en de traditioneel opgerolde wafel met 

vulling. Van harte welkom! De dienst begint om 10.30 
uur.  

 
 

 

                Afsluiting engelenproject  
Als engelenuitzendbureau willen we graag alle engelen 

bedanken voor hun werkzaamheden. Het was 
bijzonder te horen hoe jullie activiteit en creativiteit 

mensen hebben bemoedigd en gesteund. Jullie 
brachten warmte en licht. Dank jullie wel! Bep Hordijk, 

Hans van den Hoven, Nicolien Kortenoeven en ds. Luci 

Schermers  
 

De Bijbel in een jaar  
Op maandag 2 januari 19.30 uur is de tweede 

inspiratieavond. We hebben de afgelopen maand 

Leviticus en Numeri gelezen. Ik vind het heel fijn om 
te kunnen melden dat Petra Klip - ter Berg, joods 

geestelijk verzorger, iets zal komen vertellen over de 
heiligheids- en reinheidswetten waar we deze maand 

veel over hebben gelezen.  
 

Omzien naar elkaar  

Mw. A. Koedijk - Oostwouder  
Hospice Gorinchem  

Haarstraat 29,  
4201 JA Gorinchem.  

 

 
 

 

 

Top2000 

 
Op Eerste Kerstdag is op Radio 2 de Top2000 weer 

gestart. Veel kerken hebben hierop ingespeeld door 
zelf een Top2000 kerkdienst te organiseren, daarvan 

zijn er als voorbereiding van onze eigen Top2000 

kerkdienst op 5 maart a.s. 2 bezocht. In de Top2000 
staan veel  liedjes met inhoud: liedjes die emoties 

teweeg brengen, kippenvel geven en herinneringen 
oproepen.  Sommige nummers gaan expliciet over 

geloof of God. Andere blijken bij nadere beschouwing  

te gaan over belangrijke levenservaringen als liefde, 
dood en troost.  

Zoals gezegd: Op zondagavond 5 maart 2017 willen 
wij een Try Out kerkdienst in onze Ontmoetingskerk 

organiseren, met een band en onze eigen Ds. Luci 
Schermers. 

Om dit te realiseren hebben we nodig: 

- Suggesties voor liedjes uit de Top 2000 (de 
jaargang maakt niet uit), met de uitvoerende 

artiest/band en een motivatie van de keuze.  
De keuze kan worden gestuurd naar: 

erikateeuwen@live.nl  

Er zijn op dit moment nog weinig reacties 
ontvangen, dat zou wel beter moeten kunnen. 

- Vrijwilligers die willen meewerken aan de 
voorbereiding en de uitvoering van dit feestje. 

Aanmeldingen ook naar bovenstaand 
mailadres.  

Erika Teeuwen  

 
 

De bloemen van oudjaar/nieuwjaarsmorgen 
gaan naar….…….. mw. L.M. Schermers.  

 

Koster 
30-12 t/m 06-01  dhr. A. Voogt 

07-01 t/m 13-01 dhr. A. de Paauw  
 

Kerkdienst 8 januari   
10.00 uur Ds. Van Voornveld 
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Beste mensen, 
Na een zware operatie vorige week woensdag, die 

volgens de artsen goed is gegaan, mocht ik 
gistermiddag weer thuiskomen. Blij en dankbaar dat 

alles goed is gegaan en dat we mogen blijven hopen 

op perspectief, sterker dat een hele belangrijke hobbel 
is weggenomen: het deel van de lever waarin de 

tumoren zaten is verwijderd. 
Dat het een zware operatie was blijkt wel uit het feit 

dat ik nog helemaal niets waard ben. Maar elke dag is 
er één, en als ik kijk wat ik nu al zelf kan in 

vergelijking met nog maar een paar dagen geleden 

dan gaat het goed vooruit. 
 Half januari moet ik terug naar het LUMC voor de 

definitieve uitslag en mogelijk ook al voor een 
bespreking voor het vervolgtraject. Na herstel en na 

mogelijke verdere behandeling zal ook de oorzaak van 

alle ellende, de tumor in de darm er nog uit moeten.  
Wij hebben en voelen ons nog steeds enorm gesterkt 

door de enorme steun, de vele gebeden, de liefdevolle 
aandacht die er gegeven is en wordt. Heel hartelijk 

dank daarvoor. Nooit beseft hoeveel goeds dat bij een 
mens ook doet. 

Wij voelen ons niet alleen gedragen door God, onze 

Heer, maar zeker ook door jullie allen. 
Wij wensen iedereen een voorspoedig en vooral 

gezond 2017 toe. 
Mede namens Maaike, 

Rob v.d. Plicht 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Russisch koor in Lekkerkerk  
Op uitnodiging van de VVP afdeling Lekkerkerk en 

omstreken verzorgt het beroemde Neva-Ensemble uit 
St-Petersburg op zondagmiddag 8 januari een concert 

in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in 

Lekkerkerk.  
Dit koor verzorgt regelmatig voor de VVP een 

gastoptreden, en de belangstelling daarvoor is altijd 
groot. Het koor, opgericht in 1992, bestaat uit twee 

dames en drie heren die zich gespecialiseerd hebben in 
het zingen van Russische kerkmuziek. Daarnaast wordt 

het repertoire aangevuld met beroemde liederen uit de 

folklore van het land en licht klassiek repertoire. Alle 
leden hebben een professionele zangopleiding gevolgd 

en hebben een techniek eigen gemaakt die uitmunt in 
vocaal evenwicht. Hun eigen interpretatie van de 

Slavische-Russische muziek wordt al twintig jaar overal 

in Europa hoog gewaardeerd.  
Kerkmuziek was meer dan zeventig jaar in Rusland 

verboden, maar het volk is altijd blijven zingen, al was 
het in het verborgene. Wat aan een volk behoort, kan 

een regime niet uitroeien, zelfs niet over meerdere 
generaties heen. Na 1990 brak een geweldige opleving 

aan van het godsdienstig leven, ook in de kerkmuziek. 

Oude tradities werden in ere  
hersteld. Een combinatie van technisch meesterschap 

en emotionele betrokkenheid maakt hun optredens 
telkens weer tot een geweldige belevenis. Het is altijd 

weer een bijzondere gebeurtenis voor de 

concertbezoeker wanneer deze vocale tovenaars 
optreden.  

Het concert begint om 15.00 uur en de kerk is 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.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


