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Dienst van vandaag: ds. L. Schermers
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.
Bevestiging van de seniorenouderling en: wie is de mol?
Woensdag 26 februari: Sobere maaltijd en
Vandaag nemen we afscheid van Jan Klerk als
presentatie
senioren-ouderling en wordt Bertha Welter in het ambt
Aan het begin van de veertigdagentijd ontmoeten we
bevestigd. We zijn erg blij dat het ambtswerk onder de
elkaar bij een sobere, warme maaltijd. Ieder jaar weer
senioren doorgang blijft binden. Jan, vanaf deze plaats
een bijzonder en mooi begin van de tijd van bezinning
alvast hartelijk dank en Bertha wensen we een
op de lijdensweg die Jezus ging en op de weg die we
gezegende periode toe. Deze dienst is ook een
zelf door het leven gaan.
jongerendienst. Een mooie uitdaging om vandaag
Na de maaltijd is er een presentatie door dhr. Jan van
verschillende generaties met elkaar te verbinden! Het
de Vrie in woord en beeld over zijn zoektocht naar de
thema van is gekoppeld aan het bekende en
beschermheilige Florian.
veelbekeken tv-programma ‘Wie is de mol’. Daar is de
Ds. Luci Schermers zal deze presentatie inleiden door
(onbekende) mol degene die het spel probeert te
wat te vertellen over beschermheiligen in het
verstoren en die ontmaskerd moet worden. De vraag
algemeen en de relatie met het (christelijk) geloof.
voor de kerkdienst is: Wie of wat probeert ons leven in
Van harte welkom bij de maaltijd en/of de
de war te schoppen?
presentatie!
En neem gerust iemand mee.
Citaat Anne Frank
*sobere maaltijd:
Ds. van der Plicht gebruikte vorige week in zijn dienst
-18.00 uur kerkenraadskamer
een citaat van Anne Frank: ‘Wat geweldig dat niemand
-graag aanmelden via formulier dat hangt bij het
ook maar een moment hoeft te wachten met het
koffieloket in de ontmoetingsruimte of bij Monique van
verbeteren van de wereld’.
der Knijff 786268 of bij Leny Kodde: 523053
Ter inspiratie!
*presentatie:-19.30 uur inloop met koffie ontmoetingsruimte
Krimpenerwaard-vakantie
-20.00 begin presentatie
Van: 23 t/m 28 maart 2020 Voor: iedereen die zich wel
-aanmelden niet nodig
eens eenzaam voelt of geen mogelijkheid heeft
Van harte uitgenodigd! Groep Vorming & Toerusting
zelfstandig op vakantie te gaan. Informatie: zie folder
op het folderrek achter in de kerk.
Helpende handen!
Van harte aanbevolen.
De diaconie is gevraagd om een inwoonster van ons
dorp te helpen verhuizen naar Lekkerkerk.
Inloopochtenden
Wanneer? Op zaterdag 14 maart 2020.
Afgelopen woensdag is de eerste inloopochtend
Voor deze verhuizing zijn we op zoek naar sterke
geweest. Er waren 8 mensen.
mannen en vrouwen die een ochtend kunnen helpen.
Als start voelt dat goed. Er moet nog meer bekendheid
Tevens zoeken wij auto’s met aanhangers en evt. een
aan worden gegeven.
busje. Koffie met iets lekkers erbij wordt voor gezorgd.
Mond-tot-mondreclame is een goede methode.
U kunt zich z.s.m. aanmelden bij M.de Paauw
We zoeken nog gastvrouwen en gastheren.
tel.0638113212 We hebben er alle vertrouwen in.
Bij het koffieloket hangt een schema van
gemeenteleden, die zich hebben aangemeld,
De bloemen van vandaag gaan naar ….
waarvoor dank!
… hr. K. Hesse, na operatie.
Als u een morgentje zin en tijd hebt, wilt u uw naam
dan invullen?
Koster
Hartelijk bedankt!
08-02 t/m 14-02 fam. de Gier
Een groet van Jan Klerk en Ruud
15-02 t/m 21-02 dhr. A. de Paauw
Kerkdienst zondag 16 februari
10.00 uur Ds. L.Donkersloot
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Ken je mij?
Gezongen door Trijntje Oosterhuis
Tekst door Huub Oosterhuis, nav Psalm 139
Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik?
Ogen die door de zon heen kijken
Zoekend naar de plek waar ik woon
Ben jij beeldspraak voor iemand
Die aardig is, of onmetelijk ver
Die niet staat en niet valt
En niet voelt als ik,
Niet koud en hooghartig
Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik?
Hier is de plek waar ik woon
Een stoel op het water
Een raam waarlangs het opklarend weer
Of het vallende duister voorbij vaart
Heb je geroepen? Hier ben ik.
Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik?
Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is, dat draagt wie ik ben
Dat het houdt
Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ben jij de enige voor wiens ogen
Niet is verborgen van mijn naaktheid
Kan jij het hebben
Als niemand anders
Dat ik geen licht geef, niet warm ben
Dat ik niet mooi ben, niet veel
Dat geen bron ontspringt
In mijn diepte
Dat ik alleen dit gezicht heb
Geen ander
Ben ik door jou, zonder schaamte
Gezien, genomen,
Door niemand minder?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik?

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
Bijzonder, klein concert
Op zaterdag 22 februari kunt u genieten van
meerstemmige blokfluitmuziek, ten gehore gebracht
door enkele Franse leerling-blokfluitistes onder leiding
van Marieke Rigterink. Mogelijk krijgen zij gezelschap
van blokfluitleerlingen van de Delftse muziekschool.
Het concertje van plm. 40 minuten vindt plaats in onze
kerk. De Franse dames zijn dan een week lang in ons
land geweest en willen graag op deze manier hun
bezoek afsluiten. De aanvang is 19.00 u en de toegang
is gratis. Kom luisteren!
Dankbetuiging
Dank voor het welkom en het opnemen in jullie
gemeente.
Nel Brand-Mudde heeft zich echt thuis gevoeld.
Vooral dank aan diegenen die haar voor de
zondagsdienst ophaalden en weer
terugbrachten. Ook dank voor alle steun aan ons in
deze moeilijke tijd.
Het motto van onze moeder was :
-- onderzoekt alle dingen en behoudt het goede -Warme groet namens de familie : Hans en Sjanie
Schaap
.

