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Dienst van vandaag:
Ben Ali Libi
Ds. Leurgans
Op een lijst van artiesten, in de oorlog vermoord,
Lezing: 1 Korinthe 15: 1-11
staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord,
Lezing:I Kor 15: 12-19
dus keek ik er met verwondering naar:
Ben Ali Libi. Goochelaar.
Belijdenisdienst
Volgende week bent u en ben jij van harte welkom bij
Met een lach en een smoes en een goocheldoos
de belijdenisdienst.
en een alibi dat-ie zorgvuldig koos,
De dienst (m.m.v. de band Fred Blanken) is voorbereid
scharrelde hij de kost bij elkaar:
met de belijdenisgroep en gericht op jongeren.
Ben Ali Libi, de goochelaar.
We hopen op een blijde dienst!
Toen vonden de vrienden van de Weduwe Rost
Examens
dat Nederland nodig moest worden verlost
De komende tijd zijn er weer examens die gemaakt
van het wereldwijd joods-bosjewistisch gevaar.
moeten worden. Een spannende tijd.
Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar.
We wensen iedereen die het betreft veel sterkte en
goede moed.
Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt,
kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd
Deurcollecte voor Nepal
geklopt.
Nepal is zaterdagochtend, 25 april, getroffen door een
Er stond al een overvalwagen klaar
aardbeving van 7.9 op de Schaal van Richter. De
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.
grootste aardbeving sinds 80 jaar. De ravage is groot.
Miljoenen mensen zijn getroffen door de ramp. En het
In ‘t concentratiekamp heeft hij misschien
dodenaantal loopt in de duizenden. Vele mensen zijn
zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien
hun geliefden verloren, zijn afgesneden van de
met een lach en een smoes, een misleidend gebaar,
buitenwereld en moeten zich zien te redden. Ze slapen
Ben Ali Libi, de goochelaar.
in de open lucht en zijn bang terug te keren naar hun
huizen door de sterke naschokken van de afgelopen
En altijd als ik een schreeuwer zie
dagen. Kerk in Actie en de Samenwerkende
met een alternatief voor de democratie,
Hulporganisaties zien naar deze mensen om. De
denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar
Lutheran World federation, onderdeel van de ACT
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.
alliance, is direct aan de slag gegaan. Er is veel geld
nodig om de mensen te bereiken en van de eerste
Voor Ben Ali Libi, de kleine schlemiel,
levensbehoeften te voorzien. Daarom vragen wij uw
hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel.
steun, geef aan de collecte. Alvast bedankt!
Dit gedicht is van Willem Wilmink en gaat over Michel
Velleman, een joodse komiek die bekendheid verwierf
Tuinman gezocht
als professor Ben Ali Libi, goochelaar. Velleman werd
De heer M. de Gier heeft te kennen gegeven te
in 1942 tijdens een razzia in Amsterdam opgepakt en
stoppen als tuinman voor onze kerk.
is uiteindelijk in 1943 omgekomen in Sobibor.
Hij onderhield de zuidzijde van de tuin wat ongeveer
een derde van de hele tuin is.
Koster
Wie wil dit overnemen ?
09-05 t/m 13-05 dhr. J. Klerk
Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij
14-05 t/m 15-05 dhr. P. van Gorkum
Jan de Korte, e-mail j.korte52@upcmail.nl of tel.
16-05 t/m 22-05 fam. de Gier
551427.
Kerkdienst:
De bloemen van deze zondag gaan naar....
Hemelvaartsdag 14 mei
…. dhr. J .v.d. Windt voor zijn verjaardag en voor
9.00 uur Mw. A. ter Schuur
Mw. Kraan-van Spengen na thuiskomst uit het
zondag 17 mei
verpleeghuis.
10.00 uur ds. L. Schermers
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