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Om liefde bidden wij 

Om liefde bidden wij 
te midden van alle liefdeloosheid: 
mensen die wel kinderen maken 

maar ze geen tederheid geven, 
of niet tot genegenheid in staat zijn 

omdat ze die zelf niet kregen. 
Om liefde bidden wij 
hier en ginds in onze wereld, 
opdat wij in staat zijn 

tot geven en ontvangen, 
tot vriendschap in lief en leed. 
Om liefde bidden wij – 

wij kunnen niet zonder 
  
Jan van Opbergen 

 

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 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Zijn oogst is geslaagd! 29 januari 2012 Collecte 

Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Collecteafkondiging 

De Sahel is een van de armste regio’s van Afrika. Het 

gebied wordt hard getroffen door klimaatverandering. 
In Burkina Faso zijn middagtemperaturen van 45 

graden geen uitzondering meer. De zeldzame 
regenbuien zijn zo intens dat het water alles 

wegspoelt. Toch wordt de  

Sahel groener en slagen de boeren in dit 
woestijngebied er steeds beter in om hun land te 

bebouwen. Dat komt mede door de 
landbouwontwikkelingsorganisatie ODE, waarin tien 

kerken verenigd zijn. Zij helpen de boeren met advies 
en zaad, maar ook met gezondheidszorg en 

microkredieten. In de afgelopen jaren heeft ODE al 42 

dorpen geholpen. Iedere druppel water die valt wordt 
nu benut, omdat boeren onder andere muurtjes 

bouwen rond hun akkers. De grond levert nu veel 
meer oogst op, de boeren hebben irrigatiesystemen en 

er zijn waterputten. Bovendien weten de boeren hun 

producten voor een goede prijs te verkopen op de 
markt. De komende drie jaar wil ODE haar werk 

uitbreiden in 26 andere dorpen. Maar er staan nog 420 
boeren op de wachtlijst, gewoon omdat er te weinig 

geld is. Kerk in Actie wil die boeren ook helpen. 

Daarom is de collecte voor het werelddiaconale werk 
van Kerk in Actie vandaag o.a. bestemd voor het werk 

van ODE. Helpt u mee? 
 

Bloemen 
Afgelopen zondag kreeg ik de bloemen uit de 

kerkdienst overhandigd. Een echte verrassing. Het 

deed me goed. Hartelijk dank daarvoor! 
ds. Luci Schermers 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

…Dhr. en Mevr. Hulsteijn 
 

 

Koster 
28-01 t/m 03-02 dhr. L. Hordijk 

04-02 t/m 10-02 dhr. H. Broekhuizen 
 

Kerkdienst zondag 5 februari 

10.00 uur Ds. J. van Andel 
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