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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  
Ds. L. Schermers 

 
Proeven en praten - kinderen en avondmaal 

A.s. woensdagmiddag zijn de kinderen van groep 5-8 

uitgenodigd voor een bijeenkomst om met elkaar te 
praten, te zingen, te verven over het avondmaal, dat 

we volgende week met elkaar hopen te vieren. De 
kinderen die het betreft hebben een persoonlijke 

uitnodiging gekregen. Jose Lankhaar en ik hebben het 

voorbereid en we hebben er zin in! Welkom in de kerk. 
We beginnen om 14.30 uur.  

 
Inloopuur 

Donderdagmorgen ben ik van 9.30 - 12.00 uur in de 
kerkenraadskamer. U en jij bent van harte welkom om 

even te praten, iets te vertellen of af te spreken. De 

koffie en thee staat klaar. 
ds. Luci Schermers 

 
Collecte PKN: Oecumene 

In bĳna ieder dorp of stad in Nederland wonen 

mensen die afkomstig zĳn uit een ander land. Hun 
aantal groeit nog steeds. Veel van hen zĳn gevlucht 

voor oorlog, geweld of armoede. Ze vinden geregeld 
een warm welkom in een Nederlandse kerkelijke 

gemeente. Anderen voelen zich meer thuis in een 

migrantenkerk. Nederland telt ruim 1200 internationale 
kerken en migrantenkerken. 

Het zĳn gastvrĳe kerkgemeenschappen, die een veilige 
haven zĳn voor christenen uit alle hoeken van de 

wereld. De vereniging SKIN (Samen Kerk in 
Nederland), biedt hen praktische ondersteuning met 

bĳ voorbeeld een toerustingscursus voor kerkleiders. 

Ook worden contacten gestimuleerd tussen 
migrantenkerken en plaatselĳke Nederlandse 

gemeenten, waardoor de eenheid van het Lichaam van 
Christus zowel lokaal als landelĳk meer gestalte krĳgt. 

Een mooi voorbeeld van verschillende kerken, één 

Lichaam, is te zien in Zeist. De aloude Assyrische Kerk 
van het Oosten vond onderdak in Zeist. De leden van 

deze kerk, vooral mensen uit Irak en andere landen in 
het Midden Oosten die vanwege hun geloof moesten 

vluchten, wonen verspreid door heel Nederland. Maar 
iedere zondagmiddag ontmoeten ze elkaar in de 

Noorderlichtgemeente. De gemeenten ondersteunen 

elkaar waar mogelĳk en delen lief en leed met elkaar.  
De opbrengst van de eerste collecte van vandaag gaat 

naar SKIN, zodat migrantenkerken ondersteund 
worden om ten volle kerk te zĳn. 

 

bloemen van deze zondag gaan naar….  
…. mw. Jonker als groet van de kerk. 

 

Voedselbank – Product van de maand  
Het product van de maand januari 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 die staat bij 

het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte.  
  

Seniorenontmoeting  
woensdagmiddag 31 januari 

Deze middag verzorgen twee dames van het 

vakantiebureau een presentatie over welke 
mogelijkheden er zijn voor u voor een ontspannen 

vakantie. Daarna kijken we nog even terug naar onze 
reis van vorig jaar. Dit jaar staat er een reisje gepland 

op dinsdag 8 mei. Hierover krijgt u deze middag ook 
meer informatie.  We vinden het gezellig wanneer u 

komt en neem gerust iemand mee. Om 14.30 uur bent 

u welkom in de Ontmoetingskerk aan de Hoofdstraat. 
Diaconie en vrijwilligers van de Ontmoetingskerk 

 
Israël –Lezing met ds. Willem J.J. Glashouwer 

Thema: “ wat geloven wij t.a.v. Israël: 12 stellingen” 

Woensdag 31 januari 2018 
Gebouw: De Schakel-Schoolstraat 24, Bergambacht 

Aanvang: 19.45 uur. Inloop: 19.15uur 
I.s.m. “vrienden van Israël in de Krimpenerwaard.” 

Met verkoop Israël producten aanwezig (info: 06-

18301351) 

 
 
Sobere maaltijd  

Op woensdag 14 februari is het behalve valentijnsdag 
ook aswoensdag. De dag dat de veertigdagentijd 

begint. Traditiegetrouw willen we dat inluiden met een 

gezamenlijke sobere maaltijd. Vanaf 17:45 bent u van 
harte welkom. Om 18:00 beginnen we met de 

maaltijd.  
U kunt zich inschrijven via de intekenlijst in de 

ontmoetingsruimte. We zoeken ook nog vrijwilligers 

voor het maken van de soep. Wilt u ons daarbij 
helpen? Laat dat dan ook weten via de intekenlijst!  

Tot dan!                       
                        Commissie V&T 

 
Koster 

20-01 t/m 26-01 dhr. C. Hesse  

27-01 t/m 02-02 dhr. C v.d. Schans 
 

Kerkdienst zondag 28 januari  
10.00 uur  Ds. C. E. Dahmen 

 

 
 



 
Om deze week aan de kinderen voor te lezen  

Brood en wijn  
Het is feest in de kerk als er avondmaal gevierd wordt, 

al doen we dat in de morgen. Het heet Avondmaal, 
omdat de eerste keer dat Jezus het vierde met zijn 

leerlingen, het avond was. Hij deelde toen brood uit en 

gaf een beker wijn rond.  
 

Brood en wijn (en druivensap) staan komende zondag 
ook bij ons op tafel: de Maaltijd van de Heer, zeggen 

we. Als we ergens feest vieren, dan is het het fijnst als 

je samen eet. Het betekent dat je bij elkaar wilt horen. 
En we geven elkaar het brood en de beker door, 

omdat samen delen laat zien dat je wat over hebt voor 
elkaar. Voor we beginnen bidden we samen. 

 
 En we vertellen een verhaal: dat gaat over God en 

over Jezus, over brood en wijn, over doodgaan en 

leven, over opnieuw beginnen in de geest van God. 
Laten we God prijzen zeggen we tegen elkaar. Ja, zo 

hoort het. Dat is goed. En dat doen we dan: niet altijd 
met dezelfde woorden, maar het komt altijd uit bij 

hetzelfde lied: “Heilig, heilig, heilig is de Heer”.  

 
Nu begint het gedeelte dat over Jezus gaat, die kwam 

in de Naam van God. Het gaat er over, dat Hij alles 
voor zijn vrienden over had, zelfs zijn eigen leven. 

Luister maar: `In de laatste nacht, voor hij gekruisigd 
werd, had Hij met hen het maal gevierd van Pasen, 

net als alle mensen en kinderen in het land. Toen had 

Hij het brood genomen, ervan afgebroken en het rond 
gegeven: 'Mijn lichaam', zei Hij, `ook gebroken. Neem 

het maar. Dat is brood, daar leef je van’. En een beker 
nam Hij, aan het eind. Een beker wijn. Laat maar 

rondgaan, drink ervan. Deze wijn, rood als hij is, als 

mijn eigen bloed. Telkens als je weer zo samen zit en 
die beker gaat weer rond, denk dan aan Mij’. Toen 

zeiden ze allemaal het gebed dat Jezus hen zelf 
gegeven had, het `Onze Vader'. En als wij nu het 

‘Onze Vader' bidden lijkt het alsof we ineens beter 

begrijpen wat dat zeggen wil: `geef ons heden ons 
dagelijks brood' en: `vergeef ons onze schulden'. Ja, 

zo ging dat toen, op die ene avond, de eerste keer, 
dus zo doen we dat nog steeds.  

 
We maken een grote kring. Iedereen krijgt een stukje 

brood en een slokje uit de beker. Als iedereen 

gekregen heeft, danken we samen. We zingen nog een 
mooi lied. De dominee kijkt ons aan en doet haar 

handen omhoog, alsof ze die op ons hoofd wil leggen, 
maar dan uit de verte. En ze spreekt ons goede 

woorden toe, namens God, die heeft beloofd om die 

woorden na te komen. Zo zegent ze ons: 
 ‘De genade van onze Heer Jezus Christus  

en de liefde van God en de gemeenschap van Gods 
Geest voor allemaal’. En met elkaar zingen we: ‘Amen’.  

 
Geschreven aan de hand van “Samen met de 

kinderen” door Bart Robbers 

 
 

 
 

 

 

 

Niezen zonder  
zakdoek 

    
 
 
 
 

Dit blijspel, geschreven door B. Welter,  
wordt opgevoerd door de amateurtoneelclub 

van de YMCA+ op 
 

vrijdag 9 februari en 
zaterdag 10 februari 2018 

 
in Kerkelijk Centrum De Rank, 

Albert Schweitzerlaan 8, 
te Krimpen aan den IJssel. 

Zaal open: 19.30 uur 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Kaarten à € 7,50 (inclusief één consumptie) 
kunnen vanaf 19.30 uur  

gekocht worden aan de zaal; 
in de voorverkoop voor € 7,00 te verkrijgen bij: 

Astrid tel. 0180 510865 
Gert tel. 0180 512205 
Ron tel. 0180 518562 

 

Een deel van de opbrengst gaat naar: 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


