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God van licht, van liefde 
Er is een God van licht 
Een God van liefde, onverplicht. 
Een God met vaderlijk gevoel 
Voor elk een hart, voor elk een doel 
Een God die meehuilt met je pijn 
Er altijd weer voor jou wil zijn. 
Een God die al je daden telt 
Die al je woorden spelt. 
God leeft, ja ook vandaag 
Dus ga maar naar Hem toe, hij luistert graag 
 
Uit de gemeente: 
 

Wegens privacy verwijderd. 
 

 

 
 

 
 

 
Dinsdag j.l. is plotseling overleden de vader en opa 

van de fam. Ferdinandusse (Dorpsstraat 123). 

Gisteren is hij begraven vanuit de Rooms-katholieke 
kerk 'De Bron' in Krimpen a/d IJssel. 

In de voorbeden zullen we dit gezin noemen; we 
wensen Marcel, Arianne,  Maartje en Merel uiteraard 

veel sterkte bij dit plotselinge verlies 

 
Groothuisbezoek 

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

Iedereen die zich heeft aangemeld, is bij een 

bijeenkomst ingedeeld. 
Als u een uitnodiging voor woensdag hebt ontvangen, 

bent u welkom op 15 februari om 10.00 uur in de 
kerkenraadskamer. 

Wie zich niet heeft aangemeld, maar toch as. 
woensdag mee wil doen, kan contact opnemen met 

Martin Koen.   

 
Vrouwengespreksgroep: 

A.s. dinsdag 14 februari is er weer een bijeenkomst 
van de Vrouwengespreksgroep. 

De Open Deur van Februari wordt dan besproken. 
Om 9.45 uur staat de koffie klaar bij: 

Corrie Groeneveld 

Maasstraat 3. 
Telefoon 0180522233. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

Vergeven…..waarom zou ik? 
Met bovenstaand onderwerp zijn de meeste van ons  

wel bekend of we kunnen er ons iets bij voorstellen. 
Soms zeggen we het gemakkelijk: “Vergeven en 

vergeten …niet moeilijk doen.” Maar in de praktijk 
blijkt dat het helemaal niet altijd zo eenvoudig is. Wat 

als jou, of iemand die je lief is of een kwetsbare 

persoon, iets heel ergs wordt aangedaan? Als het heel 
dichtbij komt? 

Bij de Vrouwenbijbelstudiekring in ‟t Voorhof te 
Krimpen a.d. Lek komt op  16 februari 2012 Anja de 

Vries uit Hellevoetsluis spreken. Zij heeft over dit 

onderwerp een studie gemaakt, die ze met ons zal 
delen. Tijd: 09.15 – 11.15 uur. (Vanaf 09.00 uur is de 

koffie klaar 
U bent allen van harte welkom!  Graag tot ziens! 
Info:  0180510278 - 522469 

 
In liefde naar Pasen 40dagentijdkalender 2012 
Deze kalender bij de 40dagentijdcampagne „Voor de 

verandering‟ van de PKN sluit  qua thematiek ook aan 

bij het jaarthema „Liefde‟. De zondagen in deze 
kalender sluiten aan bij het oecumenisch leesrooster. 

De kalender is gericht op praktische toepassing en 
bevat gebeden, gedichten, uitleg bij Bijbelgedeeltes 

(met toepassing) en uitspraken van mensen over 

Pasen. 
Dit boekje is uiteraard geschikt voor eigen gebruik, 

maar ook om cadeau te doen. 
Gezamenlijk bestellen levert voordeel op en daarom 

hangt in de Ontmoetingsruimte een intekenlijst waarop 
u uw bestelling kunt aangeven. U kunt uw bestelling 

ook per email doorgeven aan evanwesten@rway.nl 

Bestellingen kunnen t/m 12 februari doorgegeven 
worden. 

Prijs: € 3,95 
(Prijs met staffel: vanaf 10 exemplaren € 3,45 per 
stuk, vanaf 25 exemplaren € 2,95per stuk) 
Uw commissie V&T 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

…  mevr. C. Koen  ter bemoediging 
 

Koster 
11-02 t/m 17-02 dhr. A. de Paauw 

18-02 t/m 25-02 dhr. A. van Gemerden 
 

Kerkdienst zondag 19 februari 

10.00 uur Ds. W. Jeroense 
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