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Laat ons nieuw leven zien 

door dood en verval heen 

nieuwe kracht 
door moedeloosheid 

en verdriet heen. 

Geef nieuwe vrucht 
aan wat gestorven is. 

Dat onze weg 

geen doodlopende weg is 

maar een weg ten leven. 
 

SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN : 

Voor de veertigdagentijd en Pasen 
leggen wij een weg van lavastenen. 

De weg verbeeldt de tocht die koning 
David en Jezus gaan als de koningen 

naar Gods hart. 

De weg van David is geen geplaveide 
weg, maar een weg vol struikelblokken. 

Op de puinhoop van het koningschap 
van Saul moet hij het rechtvaardige 

koningschap handen en voeten zien 

te geven en daarbij laat David zijn 
verbinding met de Eeuwige niet los. 

Elke week plaatsen we bloemen, een 
waxinelichtje en of een voorwerp op de 

weg die iets uitdrukken van de weg die 

David en Jezus gaan. Met Pasen staat de  
weg in volle bloei, omdat het Leven naar  

Gods' bedoeling is opgestaan. 
Het nieuwe Leven komt met de op- 

standing van Jezus aan het licht. 
  

SYMBOLIEK IN DE SCHIKKING: 

De Eeuwige vergeeft David de 

zonde die hij met Batseba begaan 

heeft. 
David toont berouw. 

De zoon die uit deze relatie werd 

geboren sterft, tot groot verdriet 
van David. Hij troost Batseba met 

wie hij trouwt. 
Het leven krijgt een nieuwe kans 

met de geboorte van Salomo. 
Wij verbeelden dit met een dode 

stronk waaruit witte bloemen komen. 

Het derde lichtje staat tussen de 

lavastenen. 

 
Samenwijzer 

De sluitingsdatum voor het insturen van uw kopij voor 

Samenwijzer 28.5. is zondag 3 maart 2013. 
 

 

Voordracht nieuwe ambtsdragers 2013 
In de vorige Zondagsbrief zijn storende fouten 

geslopen en dit wil ik hierbij dus corrigeren. 
De correcte tekst is: 

Evenals vorige jaren zoeken we weer nieuwe 

ambtsdragers! 
In de Samenwijzer zult U grosbriefjes vinden om Uw 

voordracht kenbaar te maken. 
We zoeken dit jaar een nieuwe praeses (i.p.v. Hans. 

v.d Hoven), een diaken (i.p.v.  Annemarie Kraan), 

een wijkouderling (i.p.v. Jantine v. Gemerden), 
een jeugdouderling (i.p.v. Wietske Schreuder) en 

een ouderling-kerkrentmeester (i.p.v. Ary-Jan 
Boer). 

Op grond van de voordracht van vorig jaar is in het 
ambt van ouderling-kerkrentmeester, als 

penningmeester van de kerk, al voorzien en zal Marcel 

Lankhaar worden benoemd! 
Binnenkort kunt U de grosbriefjes deponeren in de 

daarvoor bestemde dozen in de ontmoetingsruimte. 
Jan van der Leeden 

 

Bevestiging en intrede van ds.Luci Schremers 
Op 14 april 2013. om 14.30 uur hopen we met 

elkaar de dienst te hebben waarin ds.Luci Schermers 
als predikant aan onze gemeente zal worden 

verbonden door ds.Anja van Alphen-Keizer uit 

Haastrecht en waarin aansluitend ds.Schermers haar 
intrede zal doen. 

We zijn uiteraard blij dat dit kan gaan plaatsvinden, 
maar er moet bij gezegd worden dat ds.Schermers 

zeer waarschijnlijk vanaf die dag nog niet 100% 
arbeidsgeschikt zal zijn en dus zullen we als gemeente 

hiermee rekening moeten houden! 

 
Pastoraal spreekuur 

Voorlopig is er iedere donderdagochtend vanaf 9.15 
uur tot 12.30 uur een pastoraal spreekuur. 

U bent dan van harte welkom in de kerkenraadskamer 

voor een kop koffie of thee en een gesprek. 
Het zou fijn zijn als u van te voren afspreekt via 010-

451.78.40 of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl 
Met een hartelijke groet, 

ds. Luci Schermers 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

….. dhr. H Spruijt, voor zijn verjaardag 
 

Koster 
02-03 t/m 08-03 dhr. J. Klerk 

09-03 t/m 12-03 dhr. H. Broekhuizen 

 
Kerkdienst zondag 10 maart 

10.00 uur Ds. L. Schermers                             z.o.z 

mailto:dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl


 

 

 

 
 

 

3E ZONDAG 40 DAGEN TIJD: Nieuw Leven voor 
jonge christenen in Bangladesh 

Steeds meer moslims in Bangladesh bekeren zich tot 
het christendom. Omdat de meeste christenen in 

Bangladesh ex-hindoes zijn, is de geloofsbeleving in 

kerken sterk beïnvloed door het hindoeïsme. 
Christenen met een moslimachtergrond voelen zich 

hier niet thuis. Tijdens de voorjaarzendingsweek staat 
het werk van de organisatie Isa-e 

Jamat Bangladesh centraal. Zij ondersteunt jonge 

christenen om eigen gemeenten en geloofsvormen op 
te bouwen tussen kerk en moskee in. Voor de collecte 

bekijken we het filmpje dat door Kerk in Actie 
beschikbaar is gesteld.  

 
Gespreksgroep 

De groep “Bijbelse beelden en hun geheim” 

bijeenkomst is op dinsdag 5 maart.  Op die avond 
hopen we te spreken over de wonderverhalen over 

Jezus. Iedereen is welkom om 20.00uur in de 
kerkenraadskamer. 

 

Actiedag Jeugdclubs 
De gezamenlijke jeugdclubs houden op Zaterdag  16 

maart weer hun jaarlijkse actiedag voor hun 
sponsorkind Dénis te Tanzania. Voor de C1000 gaan ze 

autowassen, kinderen schminken en verkopen ze 
koeken en taarten.  Naast de bijdrage voor het 

sponsorkind willen we tevens geld ophalen voor het 

project van Ivo Groenendijk in Zambia. In de week 
voorafgaand aan de actiedag zullen de clubavonden 

geheel in het teken staan van deze actie. Hierbij 
roepen wij u op om op zaterdag 16 maart tussen 9.30 

uur en 14.30 uur langs te komen om deze actie te 

steunen. 
  

Het seizoen van de jeugdclubs loopt nog tot eind 
maart en op woensdag 27 maart hopen we ons 

eindfeest te houden. Voor het volgende seizoen zijn 

we weer op zoek naar nieuwe enthousiaste mensen 
die leiding willen geven bij de jeugdclubs. Wie eens 

een clubavond wil meekijken en wil ervaren hoe leuk 
dit werk is, is van harte welkom dit te doen en heeft 

hiervoor tot 27 maart de tijd. 
Voor meer info vraag Peter Haspels 

 jeugdwerk@kerkaandelek.nl 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Jaarvergadering 
Woensdag 17 april 2013 staat de 

jaarvergadering van onze kerk op de agenda. 
Het thema van het inhoudelijke gedeelte van de 

vergadering is het nieuwe Liedboek. 

Op zaterdag 25 mei 2013 is er een feestelijke 
presentatie van het nieuwe Liedboek door de 

Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK).  
Dit vindt plaats in Monnickendam, waar voor de gehele 

dag een programma is samengesteld.  

Meer informatie is vanaf februari te vinden op: 
www.isk.nl en www.areopagus.nl 

Op de jaarvergadering zal mevrouw Hanna Rijken ( die 
ook op de kerkendag in Schoonhoeven vorig jaar 

gesproken heeft ) het een en ander vertellen over dit 
nieuwe Liedboek en we zullen er ook een aantal 

liederen uit zingen.  

We willen deze avond wat vroeger beginnen, zodat er 
voldoende tijd is voor mevrouw Rijken om dit 

onderwerp te behandelen. 
Op 17 april staat daarom vanaf 19.15 uur de koffie 

klaar en wordt de vergadering al om 19.30 uur 

geopend! 
 

Vrouwenochtend 
Op woensdag 6 maart is er in de Ichtuskerk, kerkweg 

34 in Lekkerkerk een vrouwenochtend voor Nederlek. 
Het onderwerp is: “Is geloof een kwestie van 

opvoeding? “ Het raakt ons denk ik allemaal wel eens. 

De spreker is Ds René van Loon. Wie hem een keer 
gehoord heeft weet dat het een leerzame maar ook  

ontspannen ochtend wordt. 
Als er nog meer vrouwen zijn die willen gaan stel ik 

voor om - als het goed weer is - met de fiets om 8.45 

te verzamelen bij de Ontmoetingskerk. Als het regent 
om 8.55 uur bij de bushalte in de Hoofdstraat. De 

bijeenkomst begint om 9.30 en eindigt omstreeks 
11.30 uur. Om 9.15 uur is er koffie. 

Hebt u vragen, dan kunt u mij bellen.  

Adrie Pols 
Tel. 0180 - 514772 
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