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Dienst van vandaag: ds. P. J. van Midden 
 

Gemeenteleden die elders verblijven: 
Mw. N. S-L 

De Burcht, 6e etage, 

Van Moorselplaats 1 
3067 SH Rotterdam   

 
Mw. S. B 

GGZ De Rivierduinen 

afdeling D kamer 4. 
Jac. P. Thijsselaan 45  

2803 RT Gouda   
 

Afsluiting kerkasiel 
Afgelopen dinsdagmiddag is er een einde gekomen 

aan de doorgaande kerkdienst in de Bethelkerk in Den 

Haag. Nu alle dossiers van kinderen opnieuw bekeken 
gaan worden en er de komende periode geen 

uitzettingen van kinderen zullen plaats vinden, was dit 
het moment om de kerkdienst af te ronden. De 

voorganger die op 26 oktober met bemoediging en 

groet de dienst is begonnen heeft dinsdagmiddag met 
de zegen de dienst afgesloten.  

Uiteraard heeft elke beslissing ook een keerzijde. Dat 
zijn we ons terdege bewust. Maar we zijn blij met die 

kinderen en hun ouders die weer hoop hebben 

gekregen en toekomst zien. 
ds. Luci Schermers 

 
Spreken over sterven 

Sterven doen we allemaal. Maar het is minder 
vanzelfsprekend om daar over in gesprek te gaan. 

Nadenken over het levenseinde is niet gemakkelijk. 

Hoe zal het gaan? Wat wil ik? Mag ik iets verwachten 
na de dood? Is de dood wel zo ‘gewoon’? En wat mag 

ik rond het levenseinde verwachten van een huisarts? 
Graag willen we over al deze en andere vragen met 

elkaar in gesprek gaan. Dokter L.H. Trouwborst zal 

een inleiding houden en ds. Luci Schermers zal iets 
vertellen over haar visie op omgaan met de dood. We 

willen benadrukken dat het niet gaat om debat, maar 
om een gesprek. Om wat we  voelen en verlangen, 

waar we bang voor zijn en welke wegen we (niet) 
zien.  Na de inleidingen is er een forumdiscussie, 

waaraan ook iemand van de thuiszorg zal deelnemen. 

De bijeenkomst heeft een open karakter. Iedereen die 
stil wil staan bij sterven is welkom, ook als je geen lid 

bent van een kerkelijke  gemeente. 
 

Datum: woensdag 13 februari 2019 

Tijd:       20.00 -21.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
Plaats: Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 90, Krimpen aan 

de Lek 

Anders-dan-Anders 
Op zondagmorgen 10 februari is er een Anders-dan-

Anders kerkdienst, met een interactief karakter: de 
aanwezigen worden bij het onderwerp actief 

betrokken. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen meedoen. 

Het onderwerp is het Bijbelverhaal van de ontmoeting 
tussen Jezus en de Samaritaanse mevrouw bij een 

waterput in het buitengebied van Galilea. 
Uit het verhaal is mede op te maken dat Joden uit 

Galilea en Judea en Samaritanen uit Samaria 

(overigens ook Joden, maar dan “anders”) elkaar “niet 
aardig” vonden, een toestand die voortduurt  tot in de 

recente moderne geschiedenis. Dat ging destijds zelfs 
zo ver, dat Joden uit genoemde gebieden zorgvuldig 

vermeden Samariaans gebied te betreden, wat Jezus 
nu juist weer wél doet. En het wordt óók een beetje 

een geschiedenis les.  

De Samaritanen als Joodse religieuze groep bestaat 
nog steeds, maar telt mede als gevolg van 

vervolgingen door vreemde overheersers, Joden, 
Christenen en Moslims en door oorlogsgeweld minder 

dan 1000 leden. 

LS - JB – AT 
 

Collecte vandaag is voor PKN Catechese en 
Educatie 

Eigentijds catechesemateriaal 

Het is niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen 
op de ontdekkingsreis naar het christelijk geloof en de 

betekenis van het geloof in het dagelijks leven. JOP, 
Jong Protestant, ontwikkelt materialen om 

catecheten hierbij te ondersteunen, zoals het 
catechesemateriaal Overhoop. Hierin komen alle 

‘basics’ van het christelijk geloof aan de orde, zoals 

doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst 
en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is! De 

gratis materialen met creatieve en interactieve 
werkvormen zijn beschikbaar via de website van JOP. 

Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk 

dat jongeren in onze kerken blijven leren over 
het christelijk geloof op een manier die bij hen past. U 

kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 10 
ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. 

collecte Catechese en Educatie. 
 

De bloemen van deze zondag zijn voor …. 

…. Mw. M. Ritskes-v.Kleij voor haar verjaardag. 
 

Koster  
02-02 t/m 08-02 dhr. L. Hordijk 

09-02 t/m 15-02 dhr. H. Broekhuizen 

 
Kerkdienst zondag 10 februari   

10.00 uur Ds. L.M. Schermers 

http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/
mailto:zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl


 
Lichtjesavond 

De eerste lichtjesavond op Begraafplaats Waalhoven in 
Krimpen aan den IJssel wordt georganiseerd op 

dinsdagavond 19 februari a.s. van 19.30 tot 20.30 uur. 
Het thema van deze avond is: Herinneren-Verbinding-

Muziek-Licht. 

Tijdens de lichtjesavond is Begraafplaats Waalhoven 
verlicht met waxinelichtjes en fakkels. De avond is 

bedoeld voor iedereen die wil gedenken. Gedenken 
betekent voor iedereen iets anders en daar is alle 

ruimte voor. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom 

om in de aula een kop koffie, thee of limonade te 
drinken. U kunt luisteren naar live piano muziek, met 

iemand in gesprek gaan en voor de kinderen is er de 
mogelijkheid om creatief vorm te geven aan hun 

herinnering. Daarnaast wordt er een kaars 
aangeboden om aan te steken en neer te zetten bij het 

graf of de urnenmuur. Voor diegenen die op de 

begraafplaats bij de IJsseldijk iemand willen 
herinneren kunt u een lichtje meenemen. 

Een ieder van jong tot oud is van harte welkom op 
dinsdag 19 februari a.s. van 19.30 -20.30 uur. 

Begraafplaats Waalhoven 

Tiendweg 47 
2921 LW Krimpen aan den IJssel 

Aanmelden is niet nodig. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Voor informatie kunt u contact opnemen 

via 06-36485916 
 

Lezing door Wim Cappers over de wereldlijke 

houding tegenover de dood. 
Op zondagmiddag 10 februari verzorgt Wim Cappers 

op uitnodiging van de kerk in Ammerstol en de VVP 
afdeling Lekkerkerk en omstreken een 

PowerPointpresentatie in de kerk in Ammerstol. 

Onderwerp van de presentatie is: “Samenkomst, 
stakingen en strijdliederen; de rode familie en de 

wereldlijke houding tegenover de dood”. 
Ammerstol stond enkele decennia geleden bekend als 

het Moskou aan de Lek. In het arbeidersdorp maakten 

socialisten en communisten de dienst uit. Zij geloofden 
niet in een leven na de dood. De heilstaat moest in het 

hier en nu worden bevochten. Overleed er iemand, 
dan ging de aandacht uit naar de voortgaande strijd 

op aarde. De uitvaart was een demonstratie van rode 
eensgezindheid en het geloof in het naderende 

arbeidersparadijs. Socialisten, communisten en 

anarchisten zorgden voor hen die achterbleven. 
In deze PowerPointpresentatie vertelt dr. Wim 

Cappers, funerair historicus en sinds twee jaar inwoner 
van Ammerstol, hoe de omgang met de dood eerst 

een christelijk karakter had. Maar sinds eind zestiende 

eeuw kregen de begrafenis en later ook andere 
aspecten van de funeraire cultuur een meer wereldlijk 

karakter. Deze tendens was in versterkte mate 
zichtbaar binnen de rode familie. 

De lezing begint om 15.00 uur. Het adres van de kerk 
is Kerkplein 4 in Ammerstol. De toegang is gratis; ook 

de koffie of thee in de pauze. 

Na afloop is er een open schaalcollecte. 
 

 
 

 

 

 
VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND 

Het product van de maand februari is tandpasta. 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. 

In de maand januari zijn er 34 pakken spaghetti/pasta 
opgehaald hartelijk dank daarvoor. 

 
 

Mijn Gebed 

Dit is uw orgel Heer, 
Dit is uw kerk, 

Ik loop zo maar binnen 

Heer, 
Net van mijn werk 

Niet voor de priester Heer, 
of het antiek 

Ik kom alleen maar Heer, voor de muziek 
 

Is het bezwaarlijk Heer, dat ik hier zit? 

Maakt het wat uit o Heer, dat ik niet bid? 
Ik ben niet hervormd ofzo, niet katholiek 

Ik kom alleen maar Heer, voor de muziek 
 

Ik kom hier vaker Heer, haast elke week 

Nooit bij een zondags dienst 
Nooit voor de preek 

Als je alleen bent Heer, zonder publiek 
Nou dan geniet je meer van de muziek 

 

Ik had een rot dag Heer, 't lukte niet best 
Ik werd door collega`s Heer, ook nog gepest 

Het komt door het orgel Heer, door uw trompet 
Ik kwam haast ongemerkt door tot een gebed 

D.C. Lewis 
 

D.C. Lewis is de Engelse artiesten naam van de 

Nederlandse zanger Ruud Eggenhuizen, in 2000 
overleden aan een spierziekte, slechts 53 jaar oud. 

De reli-pop tekst van het liedje is van schrijvers Gerrit 
den Braber en Joop Stokkermans. De sacrale muziek – 

stijl: klassiek orgel koraal - is opgenomen in de Groote 

kerk van Maassluis, met prominent aanwezige orgel 
muziek van Feike Asma en trompet van Jan Marinus. 

Het liedje kwam in 1970 uit en schopte het destijds tot 
verbazing van velen heel ver in de diverse Nederlandse 

populaire muziek hitlijsten en zelfs in de meer recente 

Top2000 lijsten. In de Top2000 van 2018 staat het 
lidje niet meer. 

 
Over Top2000 gesproken:  

De 2019-editie van onze eigen Top2000-bijeenkomst is 
op 3 maart in de Ontmoetingskerk in de Hoofdstraat in  

Krimpen aan de Lek, aanvang 18.30 uur. Met 

medewerking van o.a. onze eigen Top2000 band. En 
een heleboel anderen, het zijn er echt te veel om ze 

hier allemaal te noemen. 
Na afloop is er gelegenheid om met een drankje nog 

even na te praten. 

Het thema is: Geloof, Hoop en Liefde. 
 

 


