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VOEDSELBANK
-Het product van de maand februari is wasmiddel Het
inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden
ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij het ZWObord in de ontmoetingsruimte. In januari zijn er 23
Bevestiging van de seniorenartikelen opgehaald.
ouderling en: wie is de mol?
De dienst op zondag 9 februari stond gepland als een
Woensdag 26 februari: Sobere maaltijd en
jongerendienst. Door omstandigheden kon de
presentatie
bevestiging van de nieuwe seniorenouderling niet op
Aan het begin van de veertigdagentijd ontmoeten we
19 januari plaats vinden en is dit doorgeschoven naar
elkaar bij een sobere, warme maaltijd. Ieder jaar weer
zondag 9 februari. Een mooie uitdaging om in deze
een bijzonder en mooi begin van de tijd van bezinning
dienst verschillende generaties met elkaar te
op de lijdensweg die Jezus ging en op de weg die we
verbinden! Het thema van de dienst is gekoppeld aan
zelf door het leven gaan.
het bekende en veelbekeken tv-programma ‘Wie is de
Na de maaltijd is er een presentatie door dhr. Jan van
mol’. Daar is de (onbekende) mol degene die het spel
de Vrie in woord en beeld over zijn zoektocht naar de
probeert te verstoren en die ontmaskerd moet worden.
beschermheilige Florian.
De vraag voor de kerkdienst is: Wie/wat probeert ons
Ds. Luci Schermers zal deze presentatie inleiden door
leven in de war te schoppen? Wat kun je daar tegen
wat te vertellen over beschermheiligen in het
doen?
algemeen en de relatie met het (christelijk) geloof.
Van harte welkom bij de maaltijd en/of de
Leven met verlies
presentatie!
Donderdag 6 februari komen de deelnemers van deze
En neem gerust iemand mee.
gespreksgroep bij elkaar in de kerkenraadskamer.
*sobere maaltijd:
Aanvang 14.30 uur. We hopen op een goede
-18.00 uur kerkenraadskamer
ontmoeting.
-graag aanmelden via formulier dat hangt bij het
koffieloket in de ontmoetingsruimte of bij Monique van
Inloopochtend voor iedereen in de
der Knijff 786268 of bij Leny Kodde: 523053
Ontmoetingskerk
*presentatie:Bijna elke werkdag kunt u ’s morgens voor een kopje
-19.30 uur inloop met koffie ontmoetingsruimte
koffie of een praatje ergens in ons dorp terecht. Alleen
-20.00 begin presentatie
op woensdagmorgen is er geen locatie beschikbaar,
-aanmelden niet nodig
waar u naar toe kunt. De Ontmoetingskerk probeert
Van harte uitgenodigd! Groep Vorming & Toerusting
hierin te voorzien. Twee keer per maand wordt op
woensdagmorgen in de Ontmoetingskerk een
inloopochtend gehouden. Het maakt niet uit of je oud
De bloemen van vandaag gaan naar ….
of jong bent, of je een korte of lange tijd in Krimpen
… Mw. M. Ritskes-v. Kleij voor haar verjaardag.
aan de Lek woont, of je wel of niet lid bent van de
kerk. Iedereen is welkom. De
Koster
inloopochtend betekent een kopje koffie, wat lekkers,
01-02 t/m 07-02 dhr. J. Klerk
een praatje, je verhaal kwijt kunnen, gezelligheid en
08-02 t/m 14-02 fam. de Gier
misschien een spelletje. Samen het leven delen. Loop
vooral een keer binnen! De Ontmoetingskerk is voor
Kerkdienst zondag 9 februari
de inloopochtend open vanaf 10.00 uur en ongeveer
10.00 uur ds. L. Schermers
anderhalf uur later is de afronding. De geplande
woensdagen zijn: 5 en 19 februari, 4 en 18 maart, 1
en 15 april, 13 en 27 mei, 10 en 24 juni 2020.
Iedereen is welkom om bij ons aan te schuiven.
We zoeken nog gastdames en -heren voor een van de
z.o.z.
ochtenden.
Zie SamenWijzer 35.4 pagina 15.
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Gebed vanwege het Wuhan-virus
God van al het leven,
Nu het Wuhan-virus dichterbij komt, voelen we de
onzekerheid of deze griep hier ook uitbreekt,
en hebben we vragen wat dit dan betekent voor ons?
We voelen ons verbonden met de mensen in China,
die aan den lijve ervaren hoe kwetsbaar ons leven is.
We hebben veel bereikt in het overwinnen van allerlei
ziekten, en voelen nu eens te meer wát we eigenlijk
allemaal al hebben overwonnen,
maar dit nog niet.
Hoezeer U ons de gaven geeft om ziekten te
bestrijden, we weten dat ons leven in Uw hand is.
In Uw hand mogen we ons geborgen weten.
Behoed ons dan, en ontferm U over ons.
We bidden U voor de zieken;
wat moeilijk moet het zijn om geïsoleerd ziek te zijn.
We dragen de overledenen aan U op,
en vragen U om uw ontferming over wie rouwen.
We bidden U voor de doktoren, onderzoekers en
regeringen, voor wijsheid, bedachtzaamheid
en de kunst om geen paniek te zaaien.
We bidden U om vertrouwen.
En we bidden U voor wie dagelijks aan den lijve
ervaart hoe kwetsbaar het leven is,
en steeds weer nieuwe onoplosbare pijn, ongemakken
of ander leed lijdt.
Heer van deze wereld, die Uw kracht toonde in Uw
kwetsbaarheid:
ontferm U over ons!
Amen
Ds. Otto Grevink, Mijnkerk.nl

Top 2000.
Zondag 16 februari.
Deur open 18.00 uur. Begint 18.30 uur.
Voor en na de dienst is er een drankje. (vrijwillige
bijdrage)
Tijdens de dienst een collecte voor de onkosten.
Onze top 2000 band o.l.v Hans Vliegenthart zal een
mooie diversiteit aan liedjes spelen.
Afgewisseld van Nederlands en Engels (Engels zal
vertaald worden).
Het beloofd een mooie dienst te worden. Dit keer met
het thema: een goed verhaal.
Liedjes uit de muziekgeschiedenis met een verhaal
erin.
U komt toch ook? Het is voor jong en oud.
Laat u ontroeren, meeslepen, overdenken, inspireren
en genieten..
En laat de muziek ons allen binden.
U zal er zeker geen spijt van hebben.
Bettina

SENIORENMIDDAG in Krimpen aan de Lek
Op donderdag 13 februari komt de seniorenmiddag
weer bij elkaar in ’t Voorhof, Dorpsstraat 1. Aanvang:
14.00 uur. Deze middag gaat het over de geschiedenis
van het onderwijs gepresenteerd door de heer G.R.
Leijsen uit Maasland. In de presentatie “Onderwijs
vroeger en nu” wordt de geschiedenis van het
onderwijs behandeld in woord en beeld met nadruk op
de laatste 100 jaar. Ook is er een boekentafel
aanwezig met oude schoolboekjes en oude
leermiddelen en er zijn oude schoolplaten te
bezichtigen. Heeft u vervoer nodig dan kunt u tot 11
februari bellen naar Dicky Bremmer, tel. 510480.
Lezing
Klaas Drieberen met een lezing over Olivier B Bommel
en de Bijbel op zondagmiddag 16 februari in de Grote
of Johanneskerk in Lekkerkerk.
Marten Toonder portretteerde in zijn verhalen over
Olivier B. Bommel met een grote knipoog de
Nederlandse samenleving. Toonder was een liefhebber
van archaïsch taalgebruik, een taal die hij aantrof in de
oude Statenbijbel. Al vanaf zijn jeugd maakte hij hier
kennis mee. Het was voor hem een bron van boeiende
verhaalmotieven, waaruit hij meer dan eens putte.
Marten Toonder werd geïntrigeerd door de Bijbelse
ideeën over God, schepping en mens, die hij tegelijk
ook bekritiseerde en met zijn eigen
levensbeschouwelijke opvattingen confronteerde.
Klaas Driebergen gaat hier uitgebreid in op een aantal
verhalen waarin de Bijbel en het christendom een
belangrijke rol spelen
De voorstelling begint om 15.00 uur, maar de kerk,
Kerkplein 4 in Lekkerkerk, is al vanaf 14.30 uur
geopend.
De toegang en de koffie of thee tijdens de pauze is
gratis. Na afloop is er ter bestrijding van de onkosten
een open schaalcollecte. In de directe omgeving is
voldoende, gratis parkeerruimte. Voor eventuele
verdere informatie kunt u bellen met het secretariaat
van de VVP, 0180-662721 of mailen naar
adrivanvliet@planet.nl
De informatie over deze en andere zinzondagen kunt u
ook nalezen via www.pkn-lekkerkerk.nl/vvp
Leuk weetje
2 februari is de datum van vandaag. Niks bijzonders
zou je zeggen
Maar als je het uitschrijft als 02-02-2020, wordt het
een bijzondere datum. Net als een woord als lepel is
het een palindroom: achterstevoren lezend staat er
precies hetzelfde.

