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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 
Gedichten   ( n.a.v het groothuisbezoek) 

 
Geloof, hoop en liefde 
en de meeste van deze is de hoop 
omdat de hoop altijd weer z'n weggetje vindt 
naar het punt daar waar de liefde begint. 
Geloof, hoop en liefde 
en de meeste van deze is de hoop 
op geloof in de liefde 
 

------------------------------------------------ 
Liefde 

Je kunt wel over liefde práten, 
maar aan de kern kom je dan nog niet toe; 

want liefde is niet: doen of laten, 
't is geen verklaring van 't waarom of hoe. 

De liefde is niet enkel geven, 

als doet ze dat ook nog zo graag en veel; 
het is niet enkel iets beleven 

van een twee-eenheid, van een nieuw geheel; 
ze wil geen moeilijkheid ontlopen, 

maar vecht zich dapper door verdriet en pijn; 
ze blijft geloven, ze blijft hopen, 

ze is de enige manier van zijn.                                                  
                                     Nel Benschop, 1918-2005 

 
  

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 familie Van der Leeden.  

Degenen die zijn uitgenodigd voor donderdag 23 

februari, zijn vanaf 19.45 uur welkom bij  
familie Kodde. 

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

contact opnemen met Jurjen Berends. 

 
Huispaaskaars 2012 
Ook dit jaar is het weer mogelijk om de traditionele 

huispaaskaars te bestellen. 

Op het prikbord naast het keukenluik hangt de poster 
met de afbeeldingen van de kaarsen. 

Tevens is dit de intekenlijst waarop U uw keuze 
kenbaar kunt maken. 

Een tweede mogelijkheid is om aan Corrie Koen  

(513009) door te geven welke kaars u wilt bestellen. 
Uiterste besteldatum is dit jaar 28 Februari 
 

 
40 dagen tijd 2012  “Voor de verandering” 

Volgende week zondag 26 februari 2012 is de eerste 
zondag van de 40 dagen tijd. In deze tijd doen we 

dingen vaak net even anders. Door bezinning en soms 

door vasten, richten we ons op God en onze naaste. 
We leven toe naar Pasen, het feest dat echte 

verandering mogelijk maakt. Kerk in Actie zet zich 
samen met partners wereldwijd in, om levens van 

mensen te veranderen. Zo maken ze activiteiten 

mogelijk voor vluchtelingen kinderen. Ze helpen de 
meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Cuba hun 

hoofd boven water te houden en geven vrouwen in 
Kenia de mogelijkheid de strijd aan te gaan tegen de 

ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Wij geloven 
dat verandering mogelijk is.  

In de 40 dagen tijd staan teksten uit de evangeliën op 

het leesrooster. Bijvoorbeeld het verhaal over de vijf 
broden en twee vissen en de gelijkenis over de 

graankorrel die eerst moest sterven, voordat hij vrucht 
draagt. We willen ons door deze verhalen opnieuw 

laten verrassen door het anders-zijn van Jezus. Zijn 

leven en zijn boodschap brachten verandering en 
hebben nog steeds de kracht om ons in beweging te 

zetten. Zo kunnen ook wij mensen worden die 
verandering teweegbrengen in de wereld. Tijdens de 

40 dagen tijd kijken we voor de collecte naar de 

filmpjes van Kerk in Actie.   
 

Uit de gemeente: 
Mevr. v.d. Vlist -Morsink is donderdagmiddag weer  

thuis gekomen uit het "IJsselllandziekenhuis " 

 

 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

…  de Hr. v.d.Steege,  ter bemoediging 
 
Koster 

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

25-02 t/m 02-03 dhr. C. v.d. Schans 
 

Kerkdienst zondag 26 februari 
10.00 uur Ds. A. D. Noordam 

 

 
 

 
 

 

 
z.o.z. 

 
 



 
 

 
Opnieuw: Leo Fijen in de Morgenster,  

nu op 7 maart! 
 

 
Ieder mens wordt vroeg of laat in het leven 

geconfronteerd met het overlijden van een geliefd 
medemens. Het overkwam t.v.-presentator en auteur 

Leo Fijen dat hij in anderhalf jaar tijd zijn beide ouders 
verloor. Dat raakte hem diep. In het boek “Het jaar dat 

mijn vader stierf” lezen we zijn briefwisseling over 

belangrijke levensthema’s met Anselm Grün. Deze 
monnik is voor Leo een luisterend oor.  

Allerlei vragen over sterven, afscheid nemen en rouw 
komen tussen beide briefschrijvers ter sprake: de 

relatie tussen vader en zoon, het rouwproces met 

broers en zussen, het afscheid van het ouderlijk huis, 
de troost van rituelen en het gemis dat meer pijn doet 

dan gedacht en soms onverwacht toeslaat.  
 

Leo Fijen is een boeiend spreker. U hoeft zijn boek niet 
gelezen te hebben om toch deel te kunnen nemen aan 

deze waardevolle avond.  Kon de avond in januari niet 

doorgaan, nu hopen we hem zeker te begroeten. 
Datum: woensdag 7 maart 2012 

Tijd:      20.00-22.00 uur 
Plaats:  De Morgenster, Spoorlaan 2, 2908 BG Capelle 

aan den IJssel 

Het zou fijn zijn wanneer u zich van te voren aanmeldt 
via lm.schermers@hetnet.nl of telefonisch  

010-4517840. Maar we zijn ook blij wanneer u die 
avond spontaan naar de Morgenster komt.  Weet u 

welkom! 

 
Ds. Luci Schermers  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Spaar postzegels en kaarten voor de zending 
Al jarenlang worden er in het hele land door vele 

vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het 
zendingswerk van Kerk in Actie 

en de Gereformeerde Zendings Bond. 

Zo ook in onze eigen gemeente. De bus is soms bijna 
te klein, maar alle kaarten en postzegels vinden hun 

weg. 
Een deel van de kaarten wordt gebruikt om nieuwe 

kaarten mee te maken, een ander deel wordt meteen 

doorverkocht. 
In 2011 leverde dat een landelijke opbrengst op van 

35.500 euro. Wat ons aandeel daar in was, weet ik 
niet, maar alle kleine beetjes maken toch een hoop. 

Misschien heeft u zelfs nog hele oude kaarten of 
postzegels in de kast liggen?  

Maar hoe weet of u deze geschikt zijn voor de 

inzamelingsactie?  
 

Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels en 
enveloppen met een postzegel van harte welkom zijn.  

Ook alle enkele ansichtkaarten zijn gewild. Wilt u de 

postzegels aub niet van de envelop knippen of 
scheuren? 

Enveloppen en kaarten met postzegel worden 
namelijk in hun geheel doorverkocht. 

Het gaat daarbij om de gestempelde code (vaak 
linksonder ) op de envelop of kaart. 

Hieronder staan nog enkele richtlijnen waarmee u 

rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij 
de verkoop van de postzegels en kaarten: 

1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo 
onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als 

zonder postzegel. 

2. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom 
extra gewenst. 

3. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas 
weinig op. 

4. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld 

op, zoals (van): 
 Anton Pieck 

 Rien Poortvliet 

 Rie Kramer 

 Marjolein Bastin 

 Anne Geddes 

 Unicef 

 Removos (mond en voetschilders) 

 Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop), 

 De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij 

 Geboortekaartjes 

 

Maar verder zijn alle kaarten waarvan u denkt dat ze 
gespaard worden welkom.  

 
Met vriendelijke groet, 

Marianne van der Bas 
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