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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  

Ds. L. Schermers 

Lezing:  Jesaja 5: 1-4 en 7b 
Lezing:  Mattheus 21: 33-37 
 

liturgische bloemschikking. 

 

hebben 
steeds meer hebben 

niets ontziend 
gewelddadig 

  

onopvallend 
is daar 

de hoeksteen 
dragend 

sterk 

stil 
  

trouwe God 
overkom ons 

met 
Uw stille kracht 

 

Op deze derde zondag van de veertigdagentijd horen 
we de gelijkenis over 

de onrechtvaardige pachters. Aansluitend vertelt Jezus 
over de afgekeurde steen die tot hoeksteen wordt. 

In de poort zien we de hoeksteen. 

 
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 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Nieuw project 
In 2009 hebben we in de Ontmoetingskerk de musical 

Ester op gevoerd. In het voorjaar van 2011 hebben we 
Passie concerten uitgevoerd en in september 2013 drie 

vredesconcerten. Nu is het moment dat we naar een 

vervolg gaan kijken en het zou leuk zijn wanneer dat 
weer een musical project wordt. De plannen moeten 

nog gemaakt worden, dus er is nog niet veel over te 
vertellen, maar er wordt gedacht aan november 2015 

voor wat betreft de uitvoeringen. Voor dat de 

repetities kunnen beginnen moet er nog veel gebeuren 
en ik wil dat graag samen met een aantal enthousiaste 

mensen oppakken.  
Tot eind 2014 moeten de volgende zaken geregeld 

worden: 
Een musical uitzoeken 

Een muzikaal leider vinden 

Een regisseur vinden 
Oefen ruimte regelen 

Uitvoeringsdata vast stellen 
Financiële planning maken 

enz 

Wie vindt het leuk om dit in een groepje van 5 a 8 
mensen te organiseren zodat we in januari 2015 

kunnen beginnen met het project? 
Reacties liefst per E-mail: ericenagnes@gmail.com of 

anders telefoon 06-50224843 aub na 18:00 uur 

 
 
De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

….  Mw.M.H.Siebenga-Blok, voor haar verjaardag. 

  
 Koster 

22-03 t/m 28-03 dhr. A. Voogt 
29-03 t/m 04-04 dhr. L. Hordijk 

 
Kerkdienst zondag 30 maart   

10.00 uur  Ds. Tromp 
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