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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: Ds. L.M. 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 
 

Groothuisbezoeken 

De wijkouderlingen hebben uit de ingeleverde 
strookjes voor het groothuisbezoek een verdeling 

gemaakt voor vijf bijeenkomsten. De opkomst is groter 
dan verwacht en daar zijn we erg blij mee. Een dezer 

dagen zult u een brief ontvangen met de plaats waar 
en de datum waarop u/jij verwacht wordt. 

Zondagmiddag 17 februari zal de eerste groep 

samenkomen.  
 

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   
 

Dhr. J. vd W 
IJsselland ziekenhuis  

Kamer A 250 

Prins Constantijnweg 2 
2906 ZC Capelle aan den IJssel.  

 

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. 
 

SENIORENMIDDAG 
Er wordt weer een seniorenmiddag gehouden op 

donderdag 14 februari in ’t Voorhof. Aanvang: 14.00 

uur. Dan is mevrouw Corry de Jong uit Waddinxveen 
bij ons met een prachtige presentatie over Schotland. 

Zij zal aan de hand van mooie beelden en een boeiend 
verhaal ons komen vertellen over dit prachtige land, 

dat beroemd is om zijn kilts en doedelzakken, het 
mooie hoogland, de vele kastelen en meren. 

En natuurlijk niet te vergeten de beroemde whisky 

waarvan u in de pauze een beetje mag proeven. 
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 12 februari 

bellen naar: Dicky Bremmer, tel. 510480. 

Iedereen is weer heel hartelijk welkom, 
De gastvrouwen. 

 
Vrouwenochtend over zegenen. 

Donderdagmorgen, 21 februari a.s. zal Janneke van 

Wijngaarden bij de Vrouwenbijbelstudiekring spreken 
over Zegenen. Met u, door de Bijbel heen, op zoek 

gaan naar hoe God zegent, hoe Jezus ons tot zegen 
gegeven is en wij tot zegen mogen zijn. U bent allen 

hartelijk welkom! Plaats: t’ Voorhof, Dorpstraat 1, 
Krimpen aan de Lek. ’ Tijd: 9.15uur – 11.30 uur, 

Info: 0180522469- 018051027 

 
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.  
U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom. 
 

De bloemen van deze zondag zijn voor …. 

…. Mw. B. Schepers-De Groot na operatie. 
 

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

16-02 t/m 22-02 fam. de Gier  

 
Kerkdienst zondag 17 februari   

10.00 uur Ds. L. Donkersloot 
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Bij de dienst van vandaag: 

 
Water of love  

High and dry in the long hot day 

Lost and lonely every way 
Got the flats all around me sky up above 

Yes I need a little water of love 
 

I've been too and long lonely and my heart feels pain 

Crying out for some soothing rain 
I believe I have taken enough 

Yes I need a little water of love 
 

Water of love deep in the ground 
But there ain't no water here to be found 

Some day baby when the river runs free 

It's gonna carry that water of love to me 
 

There's a bird up in a tree sitting up high 
Just waiting for me to die 

If I don't get some water soon 

I'll be dead and gone in the afternoon 
 

Water of love deep in the ground 
But there ain't no water here to be found 

Some day baby when the river runs free 
It's gonna carry that water of love to me 

 

Once I had a woman I could call my own 
Once I had a woman now my woman she gone 

Once there was a river now there's a stone 
You know it's evil then you're living alone 

 

Water of love deep in the ground 
But there ain't no water here to be found 

Some day baby when the river runs free 
It's gonna carry that water of love to me 

Dire Straits 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Water der Liefde 

Hoog en droog op een lange hete dag 

Eenzaam en verlaten, in elk opzicht 
Flats om mij heen, de hemel erboven 

Ja, ik moet er wat van hebben, water der liefde 
 

Te lang alleen en mijn hart voelt pijn 

Roepend om verzachtend water 
Denk dat ik lang genoeg heb geroepen, 

Ja, voor mij een beetje, water der Liefde 
 

Water der liefde, diep in de grond 
Maar water is hier niet te vinden 

Ooit, lief, als de rivier vrij stroomt,  

Krijg ik er ook wat van, water der liefde 
 

Hoog in een boom zit een vogel 
Wachtend op mijn dood 

Als ik niet snel wat water krijg, 

Zal ik in de middag dood zijn, en weg 
 

Water der liefde, diep in de grond 
Maar water is hier niet te vinden 

Ooit, lief, als de rivier vrij stroomt,  
Krijg ik er ook wat van, water der Liefde 

 

Ooit had ik een vrouw die ik de mijne kon noemen 
Ooit had ik een vrouw, maar nu is zij weg 

Ooit was er een rivier, nu is er een steen 
Het is duivels, weet je, levend alleen 

 

Water der liefde, diep in de grond 
Maar water is hier niet te vinden 

Ooit, lief, als de rivier vrij stroomt,  
Krijg ik er ook wat van, water der Liefde 

Dire straits 

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


