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Dienst van vandaag: ds. L. Schermers  
 

Luisterlied:  
                            https://youtu.be/xv32j7oRIFU 

Liefde is een deken, soms met gaten, soms met rafels, 

maar altijd weer een plek om je te warmen.  
Het is een huis met open deuren,  

palet van duizend kleuren,  
een plek om wat je lief hebt te omarmen.  

Liefde is een deken, soms met gaten, soms met rafels, 

maar altijd weer een plek om van te dromen.  
Een tuin vol lentegeuren waar wonderen gebeuren en 

waar onze wegen samen komen.  
 

Haar stem wordt gehoord waar mensen gaan zingen, 
van dromerige dingen vol verlangen.  

Maar liefde ruikt naar lente  

en bloemen langs de wegen.  
Het is de kleur van de blos op je wangen.  

 
Liefde is een deken, soms met gaten, soms met rafels, 

maar altijd weer een plek om je te warmen.  

Het is een huis met open deuren,  
palet van duizend kleuren,  

een plek om wat je lief hebt te omarmen.  
Liefde is een deken, soms met gaten, soms met rafels, 

maar altijd weer een plek om van te dromen.  

Een tuin vol lente geuren waar wonderen gebeuren  
en waar onze wegen samen komen.  

 
Haar naam wordt genoemd op de straten en de 

pleinen, de stegen en de wallen van de stad,  
maar liefde is geen koopwaar  

en laat zich niet dwingen wat blijft er  

over als je alles hebt gehad.  
 

 
Liefde is geduldig, liefde zoekt zichzelf niet,  

liefde is goedheid, liefde kent geen afgunst,  

liefde is niet ijdel, liefde is verdraagzaam,  
liefde zal nooit vergaan.  

 
Liefde is een deken, soms met gaten, soms met rafels, 

maar altijd weer een plek om je te warmen.  
Het is een huis met open deuren,  

palet van duizend kleuren, een plek om wat je lief hebt 

te omarmen. 
Liefde is een deken, soms met gaten, soms met rafels, 

maar altijd weer een plek om van te dromen.  
Een tuin vol lente geuren waar wonderen gebeuren  

en waar onze wegen samen komen  

en waar onze wegen samen komen. 
 

 

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND 
Het product van de maand juni is Olie/bak en braad 

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 ZWO-bord inde ontmoetingsruimte. 
 

VBK ZOEKT HELPENDE HANDEN!!! 
De vakantie bijbelclub Krimpen is nog steeds hard op 

zoek naar helpende handen. Lijkt het u leuk om, op 

wat voor manier dan ook, te helpen… of kent u iemand 
die het leuk zou vinden… laat het alstublieft weten! Bij 

twijfel, gewoon doen! Voor meer informatie kunt u: 
Mailen: maureen_oosterwijk@homtail.com, 

Bellen/appen: 0611330300 (Maureen Kerkstra). 
 

Hartelijke welkom 

Zondag 2 juni is er weer een Rotterdamse Roze 
Viering. De voorganger is Antoinette van der Wel, PKN 

predikant in Berkel en Rodenrijs. Het thema is:  
'Vier de vrijheid' 

De viering begint om 15 uur in de Paradijskerk Nieuwe 

Binnenweg 25, 3014 GB Rotterdam. Na de viering is er 
tijd voor ontmoeting en er is een nabespreking. 

Wij zien uit naar je komst. 
 

De bloemen van vandaag zijn voor….. 

….Mw. N.Hesse-Jongeneel voor haar verjaardag.  
 

Koster  
01-06 t/m 07-06 fam. de Gier 

08-06 t/m 14-06 dhr. L. Hordijk 
 

Kerkdiensten zondag 9 juni   

10.00 uur ds. J. W. Leurgans 
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