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Ruimte 

scheppen 

voor dat 

wat van belang is, 

waarachtig leven 

in vrede. 

Alle hebbedingen 

opzij, 

Geluk, gezondheid, 

liefde 

zijn niet te koop. 
  

Levende, 

Gij die ons leefruimte schenkt 
om op te staan uit dat wat doodt, 

schenk ons de moed 

ruimte te scheppen 

voor U, 

bevrijd ons 

van hebzucht. 
  

Bloemschikking : 
Jezus treft op het tempelplein allerlei handelaars aan. 

Hij jaagt ze met een zweep de tempel uit en roept : 
"Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van 
mijn Vader!" 

  

Hebben of zijn ..... 

Ruimte maken voor verandering en komen tot leven in 
een ander licht. 

Nieuwe levensruimte scheppen, ruimte voor de Ander, 
voor God. 
  

Symboliek: 
Het spirituele middelpunt, het huis van de Eeuwige, 

wordt vervuild doordat men er een marktplaats van 
maakt, waar geld en macht de dienst uitmaken. Jezus 

veegt het schoon met een zweep. 

De stam verbeeldt dat dit de kern is van het spirituele 
middelpunt, het huis van de Eeuwige. Voor hebzucht 

en handel is daar geen plaats. 
Verbeelding van hebzucht : buiten de cirkel van zand 

liggen geld, sieraden, gsm, agenda, batterijen enz. 
 
Aanstaande zondag: Jeugddienst! 

Een dienst waaraan op verschillende manieren, zowel 
voor als achter de schermen door de jongeren van 

onze kerk wordt meegewerkt. 
Thema: "Samen Wijzer". 

Kom allemaal en breng vrienden, vriendinnen, buren 

mee. 
 

 

 
Kerkbalans 2012 

De actie kerkbalans 2012 is inmiddels afgerond. Als 
penningmeester ben ik verheugd om te kunnen 

melden dat we voor het eerst sinds jaren weer een 
kleine toename hebben kunnen waarnemen in de 

toezeggingen van u allen. Dit is, zeker gezien de 
onzeker economische situatie, een prachtig gebaar 

waar wij als Kerk mee vooruit kunnen.  

Het via actie kerkbalans toegezegde bedrag voor het 
jaar 2012 komt uit op € 52.243,-. Dit is een toename 

van 1,4% ten opzichte van 2011. Voor ZWO is voor 
2012 een bedrag van € 8.371,- aan toezeggingen 

ontvangen. Dit was vorig jaar met € 8.405,- wel iets 

hoger.  
Kortom we kunnen spreken van een prima geslaagde 

actie kerkbalans. Rest mij nog om alle vrijwilligers die 
weer langs de deuren zijn gegaan hartelijk te danken 

voor de inzet. 
 

Groothuisbezoek 

Zoals u weet, zijn de groothuisbezoeken weer van start 
gegaan. 

Iedereen die zich heeft aangemeld, is bij een 
bijeenkomst ingedeeld. 

Deze week zijn er twee bijeenkomsten. 

Wie een uitnodiging heeft ontvangen voor vanavond, 
is vanaf 19.45 uur welkom bij mevrouw M. de Wild.  

Degenen die zijn uitgenodigd voor donderdag 15 
maart, zijn vanaf 19.45 uur welkom bij familie 

Lankhaar. 

Als u zich niet heeft opgegeven, maar toch een van 
deze avonden mee zou willen doen, dan kunt u contact 

opnemen met Jurjen Berends.  
 

Tijdens een van de groothuisbezoeken, bracht een van 
de deelnemers de volgende spreuk in. 

 

Liefde doet alle dingen lichter wegen 
die het verstand welhaast te zwaar bevonden had. 

(Hatifi) 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

…   heer R. van Mastrigt, ter bemoediging. 

 
Koster 

10-03 t/m 13-03 dhr. J. Klerk 
14-03 t/m 16-03 dhr. L. Hordijk 

17-03 t/m 23-03 dhr. C. Hesse 

 
Kerkdienst zondag 18 maart 

10.00 uur Ds. D. S. Doolaard ( jeugddienst) 



 

 

 

 
Collecte zondag 11 maart 2012 

Arme gezinnen in India koken traditioneel op houtvuur. 
Hiervoor moeten ze elke dag uren lopen om hout te 

verzamelen. Het is bovendien erg ongezond om dag in 
dag uit in de rook te staan koken. Biogasinstallaties 

zijn een goed alternatief. Deze installaties hebben veel 

voordelen. Zo hoeft er geen hout in, maar zet de 
installatie mest en organisch afval om in gas. Hout 

sprokkelen is niet meer nodig en er is tijd om extra 
inkomsten te verwerven.  

Bovendien komt bij koken op biogas geen CO2 vrij 

zoals bij het verstoken van hout. Vandaag is de 
collecte bestemd voor het biogasproject van Kerk in 

Actie in India. Met onze bijdrage helpen we arme 
families om een beter leven op te bouwen. 

Tegelijkertijd compenseren we onze CO2-uitstoot en 

gaan zo samen de klimaatverandering tegen. Helpt u 
mee om dit mogelijk te maken?   

  
 

Passieconcert 
De Chr. Gemengde Zangvereniging “ Soli Deo Gloria “ , 

dirigent Bert Visser , zal  D.V. zaterdag 31 maart 2012 
een Passieconcert geven in de “ Ontmoetingskerk ”, 

Hoofdstraat 90, 2931 CL in Krimpen aan de Lek. 

Uitgevoerd worden : “ The Crucifixion ”van John 
Stainer en de “ Misa Criolla “ van Ariël Ramirez.  

Als solisten treden op : René Heemskerk , tenor en 
Patrick Pranger , bas/bariton. Terwijl de orgel – en 

pianobegeleiding in handen is van Cees-Willem van 

Vliet . Dit concert begint om 20.00 uur . De kerk gaat 
open om 19.30 uur. De toegang is gratis en aan de 

uitgang wordt er gecollecteerd voor de bestrijding van 
de kosten. Iedereen is van harte welkom !  

 

Van de jeugdclubs: 

De gezamenlijke jeugdclubs houden op aanstaande 

Zaterdag 17 maart weer hun jaarlijkse actiedag. Voor 

de C1000 gaan ze autowassen, kinderen schminken en 

verkopen ze koeken en taarten. Geld dat wordt 

opgehaald is bedoelt voor  hun sponsorkind Dénis te 

Tanzania en voor  actie schoenmaatjes van Edukans, 

Hierbij roepen wij u op om tussen 9.30 uur en 14.30 

uur langs te komen om de actie te steunen. 

Namens de jeugdclubs bij voorbaat dank voor Uw 

steun! 

Peter Haspels 

 

Samenwijzer 

Zondag 11 maart is de laatste gelegenheid om kopij 

voor de komende Samenwijzer  in te leveren. 

 
Vrouwengespreksgroep: 

De Vrouwengespreksgroep komt a.s. dinsdag 14 maart 

weer bij elkaar voor de bespreking van de Open Deur 
van Maart, thema : Geloven zonder kerk. 

U bent welkom bij :Gerda Kooistra 

                            Bogaerdthof  30 

                            telefoon :0180 551290. 
De koffie staat klaar om 9.45 uur 

 

 

 

 
Comissie V&T 

Rondleiding door de stad Utrecht met zijn vele kerken. 
Op zaterdag 14 april is er een rondleiding naar 

verschillende kerken georganiseerd door de 
redactieleden van het blad Open Deur. De kosten voor 

deze dag zijn 15 euro voor leden maar ook voor niet 

leden van dit blad. Hiervoor krijgen we koffie, thee, 
een lunch en entrees tot vele kerken. De start is in de 

Lutherse kerk en de lunch in de Nicolaikerk en de 
route(die langs andere kerken en kluizen voert) zal 

worden afgesloten in de Doopsgezinde kerk. In iedere 

pleisterplaats ziet,  hoort en beleeft u iets anders. U 
bent van 11:00 tot 17:00 uur onder de pannen.Het is 

een afwisselend programma en een leuke herinnering 
om mee naar huis te nemen. De dames van de 

bijbelgesprekgroep (waaruit het Open Deur blad met 

elkaar onderwerpen besproken worden) waren 
enthousiast en wilden graag aan deze dag meedoen. 

Wij van Vorming en Toerusting en de 
bijbelgespreksgroep dachten dat het soms ook voor 

meerdere mensen in de smaak zou kunnen vallen. Is 
dat bij u ook het geval? Mail dan naar 

elsvdlaan@chello.nl of bel naar 0180-512704.  

De aanmeldingen lopen erg goed. Dus wacht niet te 
lang met uw aanmelding.  

 
Sobere Maaltijd: vrijdag 31 maart 2012 

Voorafgaand aan de Stille Week voor Pasen willen we 
traditiegetrouw bij elkaar komen om een sobere 

maaltijd te vieren. Met deze maaltijd willen we onze 

verbondenheid uitdrukken met mensen in de 
samenleving, ver weg en dichtbij, die wel wat extra 

steun kunnen gebruiken. 
De maaltijd begint om 18.00 uur. 

Er zal gecollecteerd worden voor het Leger des Heils, 
dat zich ondermeer inzet voor de opvang van dak- en 

thuislozen, evangelisatie en ontwikkelingshulp. 

 
In de kerk hangt tot en met zondag 25 maart 2012 

een intekenlijst naast het loket van de keuken, waarop 
u zich kunt inschrijven. Daarna kunt u zich tot en met 

woensdag 28 maart 2012 nog aanmelden bij Nellie 

Dekker, telefonisch op nummer 06-269 883 78 of per 
mail op nellie.dejong@online.nl. 

U kunt dan tevens aangeven of u wilt meehelpen met 
de voorbereidingen op de sobere maaltijd (door het 

bakken van pannenkoeken). 

Commissie V&T" 

 

 
 

 
 
 


