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Dienst van vandaag:
Bezinningswandeling
10.00 uur + 18.30 uur ds. L. Schermers
Om alvast in de agenda te noteren: op zaterdag 24
maart is er 'morgens een bezinningswandeling van 6 of
Derde zondag van de veertigdagentijd:
10 km. Nadere mededelingen volgen nog!
BIJ MIJ KUN JE THUIS ZIJN.
Johannes 2 : 13-22
God woont overal. Maar er is één plek
waar je hem in het bijzonder kunt vinden.
Een huis waar hij woont en waar hij
mensen thuis laat komen: de tempel
in Jeruzalem. Maar door handelaren
en geldwisselaars lijkt de tempel niet
meer op een plek waar mensen thuis
komen bij God: het is een markt
geworden.
Daar wil Jezus iets aan doen. Hij gooit
tafels omver en geld op de grond.
BLOEMSCHIKKING:
Het spirituele middelpunt, het huis
van de Eeuwige, wordt vervuild doordat
men er een marktplaats van maakt,
waar geld en macht de dienst uitmaken.
De stam verbeeldt dat dit de kern is van
het spirituele middelpunt, het huis van de
Eeuwige.
Voor hebzucht en handel is daar geen
plaats.
Ruimte scheppen
voor dat wat van belang is,
waarachtig leven in vrede.
Alle hebbedingen opzij,
GELUK, GEZONDHEID, LIEFDE
zijn niet te koop.
LEVENDE,
Gij die ons leefruimte schenkt
om op te staan uit dat wat doodt,
schenk ons de moed
ruimte te scheppen voor U,
bevrijd ons van hebzucht.
Biddag 14 maart - Alles in kannen en kruiken
Op 14 maart komen de kinderen van de Wegwijzer
naar de kerk vanwege biddag.
Het zal dan gaan over de olie die bleef stromen uit het
kruikje van de weduwe (II Kon. 4).
Ik ben op zoek naar een paar forse kannen en/of
kruiken om voor in de kerk te zetten.
Wie heeft er een te leen? Ik hoop van u of van jou te
horen!
ds. Luci Schermers

Voedselbank – Product van de maand
Het product van de maand maart is koffie. Het
inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden
ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die staat bij
het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte. In de
afgelopen maand zijn 26 flessen schoonmaakmiddel
ingezameld. Alle gevers worden hartelijk bedankt!
Ikonen van de Servisch Orthodoxe kerk
Op woensdag 14 maart zijn bent u uitgenodigd om
samen met deelnemers van het leerhuis van ds. Fokje
Wierdsma een bezoek te brengen aan de Servisch
Orthodoxe kerk in Rotterdam-Vreewijk. U krijgt daar
een rondleiding van een priester en ds. Hermie
Hummel langs de ikonen van de kerk. Een ikoon is een
paneelschildering van een religieus persoon die is
geschilderd volgens strikt voorgeschreven regels. De
rondleiding vindt plaats tussen 14:00 en 16:00. Om
13:00 vertrekken wij vanaf onze eigen kerk naar
Rotterdam. U kan inschrijven via de intekenlijst in de
ontmoetingsruimte. Commissie V&T
SENIORENMIDDAG
Op donderdag 8 maart wordt er weer een
seniorenmiddag gehouden in ’t Voorhof. Aanvang:
14.00 uur. Dan is mevrouw G. Zijlstra uit Sliedrecht in
ons midden en vertelt ons alles over de Joodse feesten
en gebruiken. Zij geeft rondleidingen in de
dijksynagoge in Sliedrecht en heeft zich hierin
helemaal verdiept. Voor de pauze komen de
voorjaarsfeesten aan bod en na de pauze vertelt zij
over de najaarsfeesten. Onze chauffeurs staan vanaf
13.15 uur bij De Dertienhuizen voor u klaar om u naar
’t Voorhof te brengen. Voor ander vervoer kunt u tot 6
februari bellen naar: Dicky Bremmer, tel. 510480.
Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom,
De gastvrouwen.
bloemen van deze zondag gaan naar….
…. de Hr. H. Spruijt voor zijn verjaardag..
Koster
03-03 t/m 09-03 dhr. J. Klerk
10-03 t/m 13-03 dhr. A. de Paauw
Kerkdienst zondag 11 maart
10.00 uur Mw. Ds. Doolaard
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Bijzondere Top2000-dienst op
4 maart 2018 in de
Ontmoetingskerk !
Wat is er nou mooier dan in een
kerkdienst samen te luisteren naar die mooiste
nummers uit de popgeschiedenis? Daarom wordt er
vanavond, 4 maart 2018 in de Ontmoetingskerk te
Krimpen aan de Lek een Top2000-kerkdienst
gehouden. De dienst wordt muzikaal ondersteund door
een band en dominee Luci Schermers zal het geheel
met elkaar verbinden.U bent welkom vanaf 18:15, de
Top2000-dienst start om 18:30 uur.
Een dag voor alle gemeenteleden van PKN
kerken in de Krimpenerwaard en Classis Gouda
Plaats: Kerkelijk centrum “De Hoeksteen”, Albert
Schweitzerlaan 2, te Schoonhoven.
De stuurgroep SaGe (Samenwerkende Gemeenten)
werkt aan de organisatie van een Kerkendag op 10
maart 2018. Het wordt een dag voor alle leden van
onze PKN-kerken, zowel uit de Krimpenerwaard als
daar buiten. Wij vinden het fijn als u komt! U kunt zich
al opgeven scriba.classisgouda@gmail.com. Wilt u
daarbij vermelden of u een lunchpakket wilt
reserveren, (ter ondersteuning van World Servants
Krimpenerwaard).Was getekend: Roel Braakhuis, Els
van den Brule, Peter van den Brule, Everlien Flier,
Hans van den Hoven, Marianne Terpstra
Programma Vanaf 9.30
zaal open
09.30 uur
Inloop met koffie, begroeten,
rondkijken infomarkt
10.15 uur
Opening met gebed en voorstellen
van de dag-gast Kees Posthumus (verhalenverteller,
kerkjournalist en dagvoorzitter)
10.30 uur
Verhalenverteller Kees Posthumus
neemt ons mee de dag in met drie verhalen.
11.15-12.15 u.
Eerste ronde workshops
Pauze:
Terugblik op de workshops, lunch,
infomarkt bezoeken en inleiding op middagprogramma
13.15-14.15 u.
Tweede ronde workshops
14.15-15.00 u. Terugblik op de dag en afsluitende
viering
Flyers van de kerkendag zijn te vinden in de
ontmoetingsruimte
Paasviering bij de Vrouwenbijbelstudiekring
Op donderdag 15 maart a.s. mogen we het Paasfeest
met elkaar vieren,
waarop we het lijden en sterven èn de opstanding van
Jezus Christus herdenken.
De kernteksten deze morgen zijn Mattheus 27:22 waar Pilatus de vraag stelt:
‘Maar wat moet ik dan doen met Jezus, die Christus
wordt genoemd?’ en uit Mattheus 28:1-10 ‘Jezus sterven en opstanding’,
waarin we lezen over:
de kern van het christelijk geloof. De spreker deze
morgen is Arie van Heijningen, evangelist en
voorganger in de Schaapskooi in Hardinxveld
Giessendam. U bent allen hartelijk welkom!
Waar: ’t Voorhof, Dorpsstraat 1, in Krimpen aan de
Lek.
Tijd: 9.30 -11.30 uur, vanaf 9.00 uur is er koffie.
Info: 0180510278 - 0180522469.

Paasgroetenactie 2018
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen
en organisaties van de groetenlijst van Amnesty
International.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema:
Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging
hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden:
“Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde
veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld in een hart
met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan
ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van
het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als
een symbool van Gods liefde voor ons.”
Ook wij doen als gemeente mee aan de
Paasgroetenactie. Op zondag 4 maart 2018 zullen de
kaarten worden uitgedeeld.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten
krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op
staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart
ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan
overtuigd zijn dat het feit dat er aan hen gedacht
wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een
feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst
in de gevangenis worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor
mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund
door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van
lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar
het doet goed als mensen je door een kaart een hart
onder de riem steken.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

ZWO
Verdere uitgebreide info over het versturen van de
paasgroet staan op een flyer. Deze is ook te vinden in
de ontmoetingsruimte.
MUZIEK UIT DE HEMEL
Op zondagmiddag 11 maart verzorgt ds.Theo Hop uit
Hiilegom op uitnodiging van de VVP afdeling
Lekkerkerk en omstreken een muzikale lezing over
muziek uit de Hemel. In deze bijeenkomst laat Theo
Hop muziek horen uit de Russisch Orthodoxe Kerk. Hij
is een groot kenner en liefhebber van deze muziek.
Uitgelegd wordt waarom er geen muziekinstrumenten
gebruikt worden. Waarom men in Rusland niet zit
maar staat in de kerkdienst. Waarom er zoveel kaarsen
branden. Ook veel andere vragen komen aan de orde.
De ervaring leert dat deze muziek mensen heel diep
kan raken. Ze is ook indrukwekkend mooi. Genoeg
reden dus om te komen luisteren Het wordt een
bijeenkomst waar u vast met veel goede herinneringen
aan terug zult denken. Iedereen is daarom van harte
welkom! De lezing vindt plaats in de Grote of
Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk. Aanvang
15.00 uur. De toegang is gratis, evenals de koffie of
thee in de pauze. Na afloop is er een open
schaalcollecte. In de directe omgeving is er voldoende
parkeerruimte. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met telefoon 0180-662721.

