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Dienst van vandaag :  
Ds. de Geus  

Tekst: 1 Johannes 5:21 BGT  
 

Zondag 12 februari – Deel je leven met... 

In tegenstelling tot wat in Samenwijzer vermeld staat, 
hoop ik zelf op 12 februari voor te gaan in de dienst. 

In het kader van ons jaarthema zou ik willen vragen 
wie van u of jullie iets uit zijn of haar leven met ons 

zou willen delen. Ik hoor het graag! 

ds. Luci Schermers 
  

Ouders en jongeren van 12-18 
Na de dienst van 12 februari is er een programma voor 

jongeren tussen de 12-18 jaar en hun ouders. 
Ouders en jongeren hebben een apart programma 

rond opvoeden en geloof, waarna we rond 13.30 

afsluiten met een gezamenlijke maaltijd. 
Jullie hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 

Meld je vandaag nog aan! 
Gera Spruijt en ds. Luci Schermers 

 

Op adem komen 
Donderdag 9 februari is er een moment van stilte en 

gebed in de kerkenraadskamer. 
Als u nog nooit geweest bent, misschien wat aarzelt, 

dan nodigen wij u uit dit moment van bezinning 

gewoon eens een keer mee te maken. 
Het duurt een half uur. We beginnen precies om 19.00 

uur en gaan rond 19.30 weer naar huis. 
 

Sobere maaltijd en lezing over orgaandonatie  
Op woensdag 1 maart is het aswoensdag. De dag dat 

de veertigdagentijd begint. Traditiegetrouw willen we 

dat inluiden met een gezamenlijke sobere maaltijd. Na 
de maaltijd zal er een lezing worden gehouden over 

orgaandonatie.  
U bent uiteraard voor zowel de sobere maaltijd als 

voor de lezing over orgaandonatie van harte welkom. 

Voor de sobere maaltijd wordt u om 18:00 verwacht. 
Wilt u alleen bij de lezing aanwezig zijn, dan wordt u 

om 19:30 verwacht.  
Voor de maaltijd kunt u zich inschrijven via de 

intekenlijst in de ontmoetingsruimte. Als u het leuk 
vindt om te koken, laat dat dan zeker aan ons weten, 

want we zoeken nog vrijwilligers!  

Tot dan!  
Commissie V&T  

 
De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

…….. dhr. en mw. v. d. Pijl, ter bemoediging. 

 
 

 

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat  
Vandaag collecteren we voor het werelddiaconale werk 

van Kerk in Actie. Centraal staat het werk van onze 
partner Swantara voor nootmuskaatboeren op de 

Noord-Molukken. Deze Indonesische eilanden staan 

van oudsher bekend om de nootmuskaat. Meer dan de 
helft van de bevolking leeft van de opbrengsten 

hiervan. De wereldwĳde vraag naar de specerĳ  
is hoog. De boeren op de Noord-Molukken hebben 

echter moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te 

leveren. Door het gewelddadige conflict op de 
Molukken begin deze eeuw gingen boeren de 

nootmuskaat zelf verwerken. Hierdoor zĳn problemen 
ontstaan met een schimmel. Door de slechte kwaliteit 

krijgen de boeren nu een lage prĳs voor de  
nootmuskaat. Kerk in Actie draagt al enkele jaren bĳ 

aan het organiseren en trainen van boeren. Als 

resultaat leveren zĳ een betere kwaliteit nootmuskaat. 
Bovendien werken ze samen in coöperaties, waardoor 

ze sterker staan. Hun inkomsten verbeteren merkbaar. 
Swantara besteedt in het bĳ zonder aandacht aan 

vrouwen, omdat zĳ minstens de helft van het werk 

doen, maar desondanks vaak achtergesteld worden. 
Ze ontvangen een lager loon en krĳgen geen leningen 

om een eigen onderneming op te bouwen.  
In 2017 ondersteunt Swantara 500 boeren, waaronder 

125 vrouwen. Het doel is dat hun inkomen met 10 
procent verbetert. Van harte aanbevolen!  
 
SENIORENMIDDAG  

Op 9 februari is er weer een seniorenmiddag in 't 

Voorhof, Dorpsstraat 1. Aanvang 14.00 uur.  
Deze middag wordt aandacht besteed aan het 

Streekmuseum Krimpenerwaard. Ongetwijfeld zult u 
daar wel eens rond gekeken hebben. Deze keer komen 

zij naar ons toe en vertellen aan de hand van allerlei 

oude gebruiksvoorwerpen de geschiedenis van de 
boerderij. Daarnaast komen ook verschillende oude 

ambachten, de scheepsbouw en de scheepsvaart aan 
de orde. 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 7 februari 
bellen naar: Dicky Bremmer, tel. 510480.  

Op deze middag is voor iedereen plaats.  
Allemaal hartelijk welkom, De gastvrouwen.  

 
Koster 

04-02 t/m 10-02 dhr. P. van Gorkum 

11-02 t/m 17-02 dhr. H. Broekhuizen   
 

Kerkdienst 12 februari 
10.00 uur Ds. L. M. Schermers 


