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Stilte zoeken, 

komen tot de kern, 
leven 

van binnenuit, 

vanuit je hart. 
Een zachte wind 

voelen 
op je huid 

opstaan 

en naar buiten treden. 
 

Eeuwige, 
leer ons de woestijn 

in ons leven 
te veranderen 

in een oase. 

 
 

Bloemschikking thema: Inkeer 
Lezing en schikking 

Jezus wordt door de geest meegevoerd naar de 

woestijn en verblijft daar 40 dagen. Daarna gaat hij 
naar Galilea. En zegt: „De tijd van inkeer is 
aangebroken, het koninkrijk van God is nabij; kom tot 
inkeer en hecht geloof aan het goede nieuws.‟ 
Symboliek 

Beeld van inkeer is een spiraalvorm in het hart van het 
kruis. De spiraal beweegt zich van buiten naar binnen. 

Daarmee wordt het tot inkeer of inzicht komen tot 
uitdrukking gebracht. Inkeer: komen tot diep in de 

binnenruimte om van daaruit met een bewogen hart, 
met kennis en inzicht, de wereld opnieuw tegemoet te 

treden. 

 
Eethuiscatechese 

Aanstaande dinsdag, 28 februari, is er weer catechese. 
De jongeren van groep 3 (15-17 jaar) gaan dan aan de 

slag met de voorbereiding van de jeugddienst op 18 

maart aanstaande. 
Het thema blijft nog even een verrassing. 

Tot dinsdag, 
de eethuis leiding 

 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

…  Mevr.v.d.Vlist-Morsink na haar ziekenhuisverblijf. 

 
 

 
 

 
 

 
Voor de verandering. 
Het project voor de Veertigdagentijd en Pasen 2012 
heeft als thema: Voor de verandering. Met de kinderen 

en met u gaan we vanaf vandaag nadenken over 

verandering. In de wereld om ons heen zien we vaak 
genoeg dingen die we liever anders zouden willen. Wat 

voor dingen zijn dat? En wat is er voor nodig om ze te 
veranderen? Op weg naar Pasen zullen we ontdekken 

dat er echt iets kan gebeuren: verdriet kan omslaan in 

vreugde, na een donkere nacht komt een nieuwe 
morgen. Daar kun je zelf iets voor doen, maar je hoeft 

het niet alleen te doen. We gaan daarover nadenken 
aan de hand van lezingen uit Ezechiël en de 

evangeliën. 
 
Tot en met Pasen komt de „Veranderaar‟ langs: iemand 

die ons helpt om na te denken over wat we zouden 
willen veranderen en hoe we dat zouden kunnen doen. 

Daarbij heeft hij steeds het „Veranderboek‟ bij zich: 
een boek vol nuttige tips over verandering. Hij vraagt 

zich ook af wat Ezechiël ervan zegt. Dat is het moment 

waarop we samen het projectlied gaan zingen: “Luister 
goed naar de profeet” (elke week is dat hetzelfde lied). 

De “Veranderaar” leest dan een stukje uit Ezechiël 
voor en legt daarna een verband met de 

evangelielezing.  

 
Als leiding van de kindernevendienst wensen we u een 

goede 40-dagentijd toe met veel bezinning hoe we 
dingen kunnen veranderen. 

 
Collecte zondag 26 februari  

Wist u dat maar liefst een op de drie vluchtelingen die 

naar Nederland komt jonger is dan achttien jaar? Deze 
kinderen zijn vaak gevlucht uit landen waar oorlog is. 

Eenmaal in Nederland aangekomen, is hun leven nog 
steeds angstig en onzeker. Mogen ze blijven of moeten 

ze weer terug? Eigenlijk leven deze kinderen een leven 

van een volwassene. Daar wil stichting De Vrolijkheid 
verandering in brengen. Door leuke creatieve dingen 

met de kinderen te ondernemen, kunnen deze 
kinderen gewoon weer even kind zijn. De collecte van 

vandaag is bestemd voor deze stichting die door Kerk 
in Actie ondersteund wordt. Wij bevelen de collecte 

van harte bij u aan!   

 
Koster 

25-02 t/m 02-03 dhr. C. v.d. Schans 
03-03 t/m 09-03 dhr. H. Broekhuizen 

 

Kerkdienst zondag 4 maart 
10.00 uur Ds. T. Vrolijk 

z.o.z. 



 
 

SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN : 
Symbolisch bloemschikken voor de zondagen in de 

Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen 2012. 
  

Van kruis naar gaffelkruis tot levensboom: 

Met de Veertigdagentijd breekt de tijd van soberheid 
en inkeer aan. Maar ook een tijd van hoop en 

verwachting naar wat komen gaat. Deze ingetogen 
periode eindigt met het feest van Pasen. 

In Ezechiel 17 : 22-24 staat de ceder centraal, 

waarvan een klein twijgje wordt geplukt en geplant op 
de hoogste berg. Het twijgje zal tot een boom 

uitgroeien die vruchten voortbrengt en schaduw zal 
geven.  

 Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de 
bovenste takken, een teer twijgje wegplukken, en dat 
zal ik planten op meen hoge, verheven berg. Op de 
hoogste berg van Israel zal ik het planten, het zal 
takken en vruchten voortbrengen, en een prachtige 
ceder worden. In die boom. in de schaduw van zijn 
takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er 
zijn. 
 Dit twijgje dat uitgroeit tot een krachtige boom is met 
het kruis dat Jezus zal dragen ons symbool en 

constante basis in de schikking. Beiden zullen  vrucht 
dragen en leven brengen. 

Het kruis staat voor velen in deze tijd van  Pasen 
centraal : als beeld van lijden van Jezus als van ons als 

mens. Daarnaast is het een verwijzing naar het lijden 

om ons heen, dichtbij en veraf op onze wereld. 
In de christelijke traditie is het kruis echter ook een 

verwijzing naar het opstaan uit lijden, naar de 
levensboom. Het beeld van een rechtschapen mens 

zoals Psalm 1 dat schetst:een boom die stevig staat, 

geplant aan stromend water en vrucht draagt en alles 
wat hij doet tot bloei komt. 

Het beeld van een levensboom komt op een andere 
wijze terug in Ezechiel : een boom vol leven waarin 

vogels wonen, alles soorten vogels die er zijn.  

  
Voor de eerste drie zondagen is een knoestige tak 

zonder groen de basis van de schikking. Op de vierde 
zondag van de Veertigdagentijd verandert dit in een 

gaffelkruis. 
 

Op de zondagsbrief van de vierde zondag van de 

Veertigdagentijd zal een stukje geschreven worden 
over het gaffelkruis. 

Iedere zondag zal er een uitleg op de zondagsbrief 
staan over de schikking.  

 
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 
 

 

 

 
 

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  
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