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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:   
Ds. T. Verbeek 

 
IK PRAAT MET JE 

 

Marcus 9 vers 2 - 10. 
Toen  verscheen Elia aan hen, samen met  

Mozes en ze SPRAKEN met Jezus.  
Kort daarna viel de schaduw van een wolk 

over hen, en uit die wolk klonk een stem: 

"Dit is mijn geliefde zoon".  
 

Bloemschikking: 
Wit drukt zuiverheid, licht, vrede, vreugde  

en feest uit. 
Drie witte stenen verwijzen naar Mozes,  

Elia en Jezus die staan in het licht van God. 

De wolk is het symbool van Gods aanwezigheid 
en verborgenheid. 

 
Klimmen om licht te zien, 

verblindend, stralend. 

Opgaan in een wolk 
van aanwezigheid. 

Afdalen naar de aarde,  
verlicht, gesterkt. 

 

Aanwezige, richt ons kijken 
naar Uw Licht 

dat in wolken verhult, 
met ons meetrekt. 

 
Op adem komen 

A.s. donderdagavond is er moment van rust en 

bezinning in de kerkenraadskamer. Even een half uur 
met muziek, een lied, een lezing, stilte en gebeden. 

We beginnen om 19.00 uur. Van harte welkom. 
 

Welkom aan Annerieke Heuvelman 

Annerieke volgt de opleiding Godsdienst Pastoraal 
Werk op Windesheim in Zwolle. Ze vroeg me of ze een 

kleine snuffelstage van 28 uur in onze gemeente mag 
doen. Dat betekent dat ze graag achter de schermen 

van het predikantswerk wil kijken. Na 1 maart zult u 
haar bij verschillende activiteiten kunnen aantreffen: 

bij verschillende diensten of een vergadering, bij de 

kerkendag of een catechesebijeenkomst. We zullen 
van te voren vragen of zij bij de activiteit aanwezig 

mag zijn. We hopen dat het zinvolle uren voor haar 
zullen worden.  

ds. Luci Schermers 

 

 

Huispaaskaars  
Ook dit jaar is het weer mogelijk om huispaaskaarsen 

te bestellen, er zijn weer 4 keuzemogelijkheden. 
Pet telefoon kan ook ,tel Corrie Koen 0180513009, 

De intekenlijst hangt naast de keuken in de 

ontmoetingsruimte. 
De uiterste inleverdatum is 25 februari. 

 
Wereldgebedsdag 

De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt 

gehouden op Vrijdag 2 maart 2018. 
Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Suriname, 

met als Thema: En God zag dat het goed was.... 
Wat is het bijzonder dat over de gehele wereld 24 uur 

lang dezelfde gebeden en liederen worden gezongen. 
Wij  nodigen u van harte uit om daar aan deel te 

nemen.De viering begint om 19.00uur in de R. 

Katholieke kerk. Emmastraat 26 te Lekkerkerk. 
Voel U je welkom. 

Groeten Mw. Wiesje Littel en Greet Klip. 
 

Ikonen van de Servisch Orthodoxe kerk  

Op woensdag 14 maart zijn bent u uitgenodigd om 
samen met deelnemers van het leerhuis van ds. Fokje 

Wierdsma een bezoek te brengen aan de Servisch 
Orthodoxe kerk in Rotterdam-Vreewijk.  

U krijgt daar een rondleiding van een priester en ds. 

Hermie Hummel langs de ikonen van de kerk. Een 
ikoon is een paneelschildering van een religieus 

persoon die is geschilderd volgens strikt 
voorgeschreven regels.  

De rondleiding vindt plaats tussen 14:00 en 16:00. Om 
13:00 vertrekken wij vanaf onze eigen kerk naar 

Rotterdam. U kan inschrijven via de intekenlijst in de 

ontmoetingsruimte.  
Commissie V&T 

 
 

bloemen van deze zondag gaan naar….  

…. Fam.Oostendorp,ter bemoediging. 
 

Koster 
24-02 t/m 02-03 dhr. P. van Gorkum 

03-03 t/m 09-03  
 

Kerkdienst zondag 4 maart    
10.00 uur  ds. L. Schermers  

 

18.30 uur ds. L. Schermers  
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
Bijzondere Top2000-

dienst op 4 maart 2018 in 
de Ontmoetingskerk ! 

 

Wat is er nou mooier dan in 
een kerkdienst samen te luisteren naar die mooiste 

nummers uit de popgeschiedenis? Daarom wordt er op 
4 maart 2018 in de Ontmoetingskerk te Krimpen aan 

de Lek een Top2000-kerkdienst gehouden.  

Het belooft weer een muzikale avond te worden. 
Nummers met een verhaal, nummers waar je 

kippenvel van krijgt en nummers die herinneringen bij 
je oproepen. De dienst wordt muzikaal ondersteund 

door een band en dominee Luci Schermers zal het 
geheel met elkaar verbinden. 

Op 4 maart 2018 bent u welkom vanaf 18:15, de 

Top2000-dienst start om 18:30 uur .  
‘Like’ Try-Out op Facebook en zet jezelf aanwezig op 

het evenement!  
 

Een dag voor alle gemeenteleden van PKN 

kerken in de Krimpenerwaard en Classis Gouda 
Plaats: Kerkelijk centrum “De Hoeksteen”, Albert 

Schweitzerlaan 2, te Schoonhoven. 
De stuurgroep SaGe (Samenwerkende Gemeenten) 

werkt aan de organisatie van een Kerkendag op 10 
maart 2018. Het wordt een dag voor alle leden van 

onze PKN-kerken, zowel uit de Krimpenerwaard als 

daar buiten. Wij vinden het fijn als u komt! U kunt zich 
al opgeven scriba.classisgouda@gmail.com. Wilt u 

daarbij vermelden of u een lunchpakket wilt 
reserveren, (ter ondersteuning van World Servants 

Krimpenerwaard). 

Was getekend: Roel Braakhuis, Els van den Brule, 
Peter van den Brule, Everlien Flier, Hans van den 

Hoven, Marianne Terpstra 
 Programma 

Vanaf 9.30          zaal open 

09.30 uur            Inloop met koffie, begroeten,  
rondkijken infomarkt 

10.15 uur             Opening met gebed en voorstellen 
van de dag-gast Kees Posthumus (verhalenverteller, 

kerkjournalist en dagvoorzitter) 
10.30 uur            Verhalenverteller Kees Posthumus 

neemt ons mee de dag in met drie verhalen. 

11.15-12.15 u.      Eerste ronde workshops 
Pauze:                 Terugblik op de workshops, lunch, 

infomarkt bezoeken en inleiding op middagprogramma 
13.15-14.15 u.     Tweede ronde workshops 

14.15-15.00 u.    Terugblik op de dag en afsluitende 

viering 
 

Flyers van de kerkendag zijn te vinden in de 
ontmoetingsruimte  

 
 

 

 
 

 

 

Paasgroetenactie 2018  
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen 

gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan 

gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen 
en organisaties van de groetenlijst van Amnesty 

International.  
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: 

Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging 

hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: 
“Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde 

veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld in een hart 
met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan 

ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van 

het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als 
een symbool van Gods liefde voor ons.”  

Ook wij doen als gemeente mee aan de 
Paasgroetenactie. Op zondag 4 maart 2018 zullen de 

kaarten worden uitgedeeld.  
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten 

krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op 

staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart 
ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan 

overtuigd zijn dat het feit dat er aan hen gedacht 
wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een 

feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst 

in de gevangenis worden uitgedeeld.  
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor 

mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund 
door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van 

lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar 
het doet goed als mensen je door een kaart een hart 

onder de riem steken.  

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op 
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.  

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen! 

ZWO 

Verdere uitgebreide info over het versturen van de 

paasgroet staan op een flyer. Deze is ook te vinden 

in de ontmoetingsruimte. 
 

MUZIEK UIT DE HEMEL  

Op zondagmiddag 11 maart verzorgt ds.Theo Hop uit 
Hiilegom op uitnodiging van de VVP afdeling 

Lekkerkerk en omstreken een muzikale lezing over 
muziek uit de Hemel. In deze bijeenkomst laat Theo 

Hop muziek horen uit de Russisch Orthodoxe Kerk. Hij 
is een groot kenner en liefhebber van deze muziek. 

Uitgelegd wordt waarom er geen muziekinstrumenten 

gebruikt worden. Waarom men in Rusland niet zit 
maar staat in de kerkdienst. Waarom er zoveel kaarsen 

branden. Ook veel andere vragen komen aan de orde.  
De ervaring leert dat deze muziek mensen heel diep 

kan raken. Ze is ook indrukwekkend mooi. Genoeg 

reden dus om te komen luisteren Het wordt een 
bijeenkomst waar u vast met veel goede herinneringen 

aan terug zult denken. Iedereen is daarom van harte 
welkom!  De lezing vindt plaats in de Grote of 

Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk. Aanvang 
15.00 uur. De toegang is gratis, evenals de koffie of 

thee in de pauze. Na afloop is er een open 

schaalcollecte. In de directe omgeving is er voldoende 
parkeerruimte.  Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met telefoon 0180-662721.  
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