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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  

Ds. L. Roersma 

Lezing Oude Testament: Zacharia 9: 8-10 
Lezing Nieuwe Testament: Matteüs 21: 1-9  
 

liturgische bloemschikking. 

Na de intocht in Jeruzalem gaat Jezus naar de tempel. 

De tegenstelling tussen de stille man op z'n ezel en 
diezelfde man hier in de tempel kan niet groter zijn. 

Heftig verontwaardigd zet Jezus de handelaars de 
tempel uit. 

Aan de ene kant van de poort zien we felgekleurde 

bloemen , zij vertellen over de felle woorden 
die Jezus gebruikt bij de uitzetting. 

Aan de andere kant zien we mos met witte tulpen , dit 
vertelt over de rust en het gebed die Jezus voor ogen 

staan. 

 
Kijk op geloof 

Dinsdag 18 maart komt de groep rond de Doornse 
Catechismus voor het laatst bij elkaar. 

Het zal gaan over ‘Toekomst’. We ontmoeten elkaar in 
de kerkenraadskamer.  

We starten om 20.00 uur en sluiten om 21.30 uur af. 

Welkom. 
  

Pastoraal spreekuur 
Donderdag 20 maart ben ik van 9.30-12.30 uur in de 

kerkenraadskamer aan het werk.  

Loop gerust binnen om iets te vragen, te zeggen, af te 
spreken, om uw hart te luchten  

of gewoon voor een kop koffie of thee! 
 ds. Luci Schermers 

 

BV Liedboek halveert prijzen licentie Liedboek Online 

Liedboek BV maakt een licentie op Liedboek Online de 

helft goedkoper. Dat blijkt uit een persbericht dat BV  
liedboek op 27 februari heeft verspreid. 

 
Kijk samen naar The Passion en ga het gesprek aan 

over Pasen. Maak gebruik van de bekendheid van the 

Passion en nodig mensen uit om samen te kijken om 
van het samen kijken naar The Passion een missionair 

moment te maken. 
 

Theologisch materiaal bij dag tegen racisme. 

Door de Verenigde Naties is 21 maart uitgeroepen tot 
Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en  

Discriminatie. Gemeenten kunnen op of rond 21 maart 
aandacht geven aan dit thema. Een theologische  

reflectie op racisme en discriminatie is te vinden via 
www.kerkinactie.nl/21maart.  

 

 

Liedboekavond 
Donderdagavond 27 maart wordt er in de Dorpskerk te 

Berkenwoude een bijzondere Liedboekavond 
georganiseerd en wel door de Hervormde Gemeenten 

van Berkenwoude en Ammerstol. Deze avond zal in het 

teken staan van de Veertigdagentijd en Pasen. Er 
zullen veel nieuwe liederen gezongen worden. U staat 

er niet alleen voor, want de cantorijen van zowel 
Ammerstol als Berkenwoude zullen u bij het zingen 

ondersteunen.  De avond begint om 20:00 uur (kerk 

open om 19:30 uur) en er is een pauze. Uiteraard is de 
toegang vrij. We hopen ook op uw massale 

belangstelling. Erik van der Does de Bye 
Organist en Dirigent te Berkenwoude 

 
Collecte 

Zondag 9 maart was de eerste zondag van de 40 

dagen tijd. Hiervoor is door Kerk in Aktie film materiaal 
beschikbaar gesteld  als toelichting op de collectes. 

Door het verschuiven  van de kerk school en 
gezinsdienst hebben we  ook de collecte doelen 

moeten omdraaien. De collecte “thuiszorg voor 

ouderen in Moldavië” hebben we daarom in februari 
gehouden. Voor vandaag en de komende weken laten 

we u voor de collecte een filmpje zien. Vandaag 
zondag  16 maart 2014 is het thema: “voedsel als 

basis voor verbetering” in Myanmar.  

 
Actiedag Jeugdclubs 

De gezamenlijke jeugdclubs houden op Zaterdag 22 
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 de 
Stichting Chris, een stichting die hulp biedt aan 

kinderen en jongeren met persoonlijke problemen. 
Hierbij roepen wij u op om tussen 9.30 uur en 14.30 

uur langs te komen om ons sponsorkind te steunen. 

Namens jeugdclubs Krimpen a/d Lek, 
Gerbe van Dam jeugdwerk@kerkaandelek.nl 
 
De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

….   Mw. N.A. Hesse-Jongeneel, ter bemoediging. 
De bloemen van afgelopen woensdag (biddag) 

zijn gegaan naar de heer P. Eikelenboom, die deze 

week zijn verjaardag vierde. 

  
 Koster 
15-03 t/m 21-03 dhr. J. Klerk 

22-03 t/m 28-03 dhr. A. Voogt 
 

Kerkdienst zondag 23 maart   
10.00 uur  Ds. L. Schermers 

mailto:jeugdwerk@kerkaandelek.nl

