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Dienst van vandaag :
Huispaaskaars
Ds. Van Herwijnen
Ook dit jaar het mogelijk om een huispaaskaars te
Lezing Psalm 130: 1-4
bestellen. De bestellijst hangt in de
Lezing NBV Marcus 11: 12-22
ontmoetingsruimte.
Dit jaar zijn er ook weer 4 keuzemogelijkheden.
Zing mee met de cantorij!
telefonisch bestellen kan ook bij Corrie Koen tel.
Op zondagmorgen 5 maart start er weer een nieuwe
0180513009.
reeks repetities van de cantorij. Er zal worden
De uiterste inleverdatum is 10 maart.
meegewerkt aan de kerkdiensten op 12 en 19 maart
en op 2 april. Daarna wordt er weer een tijdje gestopt.
Rocksteady
Er staan weer mooie, nieuwe liederen op het
Beste jongeren,
programma, waarvan er een paar meerstemmig zullen
Op vrijdag 21 april wordt er weer een Nacht zonder
worden uitgevoerd. Ieder die graag zingt, is van harte
Dak gehouden.
welkom. De repetities vangen aan om 9.00 u. in de
Doe mee! Laat je sponsoren voor straatjongeren en
kerkzaal.
slaap één nacht in een zelfgebouwd krotje. Via de
Wil je meer weten, neem dan contact op met
website nachtzonderdak.nl kan je je aanmelden en je
Annemarie Kraan, Marianne v.d. Bas of Klaas Rigterink.
sponsorbedrag vermelden. Net als voorgaande jaar
gaan wij er weer een leuke nacht van maken.
Gevonden!
Kampvuur, broodjes bakken……Zullen wij samen de
Vorige week vroeg ik op de zondagsbrief of misschien
uitdaging aangaan om meer geld in te zamelen als
iemand mijn rode etui met pennen had gevonden. Het
voorgaande jaar. Geef je op zodat wij op de
is terecht! Blijkbaar toch niet goed gezocht; ik vond
eerstvolgende Rocksteady avond (7 maart)
het terug in de weekendtas die mee was geweest naar
kunnen zien wie er zich nog meer hebben aangemeld.
het klooster...
Groetjes, Peter Haspels en Gera Spruijt
ds. Luci Schermers
Jaarvergadering
Sobere maaltijd en lezing over orgaandonatie
De jaarvergadering is verplaatst van 5 april naar 10
Op woensdag 1 maart is het aswoensdag. De dag dat
mei. Nadere mededelingen over de invulling van deze
de veertigdagentijd begint. Traditiegetrouw willen we
bijeenkomst komen in de volgende Samenwijzer.
dat inluiden met een gezamenlijke sobere maaltijd. Na
Sicco Kooistra
de maaltijd zal er een lezing worden gehouden over
scriba
orgaandonatie.
U bent uiteraard voor zowel de sobere maaltijd als
Biddag
voor de lezing over orgaandonatie van harte welkom.
Woensdag 8 maart om 19.30 uur is het Biddag voor
Voor de sobere maaltijd wordt u om 18:00 verwacht.
Gewas en Arbeid in onze kerk.
Als u alleen bij de lezing aanwezig wilt zijn bent u
De dienst zal in de ontmoetingsruimte worden
vanaf 19:30 van harte welkom voor een kop koffie. De
gehouden en u wordt vriendelijk verzocht uw liedboek
lezing zelf zal om 20:00 beginnen.
mee te nemen.
Voor de maaltijd kunt u zich inschrijven via de
Ds. J.W. Leurgans uit Moordrecht hoopt voor te gaan.
intekenlijst in de ontmoetingsruimte. Als u het leuk
vindt om te koken, laat dat dan zeker aan ons weten,
De bloemen van deze zondag gaan naar….
want we zoeken nog vrijwilligers!
…….. mw. C. v. Schelven als groet van de kerk.
Tot dan! Commissie V&T
Viering Wereldgebedsdag
Dit vindt jaarlijks plaats op de eerste vrijdag van
maart. Dit jaar voorbereid door de vrouwen van de
Filippijnen met als Thema: EERLIJK????
Viering vrijdag 3 maart in de Katholieke kerk te
Lekkerkerk, Emmastraat 25. Aanvang 18.30 uur.
Meer informatie Samen Wijzer nr. 4.

Koster
25-02 t/m 03-03 Dhr. C. Hesse
04-03 t/m 07-03 Dhr. P van Gorkum
08-03 t/m 10-03 Fam. de Gier
Kerkdienst 5 maart
10.00 uur Ds. Koning.
18.30 uur Try Outdienst, Ds. L. Schermers
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

SENIORENMIDDAG
Op donderdag 9 maart is er weer een seniorenmiddag
in 't Voorhof. Aanvang: 14.00 uur.
Mevrouw Ineke Hulsman uit Heerjansdam is dan bij
ons met de presentatie: 'De geschiedenis van de
Naald'. In een Naaldenmuseum in Engeland ontdekte
zij hoe naalden vroeger gemaakt werden. Dat
interesseerde haar zo dat ze verder op zoek is gegaan
naar het ontstaan van de naald. Ook een stukje
techniek over de productie, verpakking en verzending
wil ze met ons delen.
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 7 maart bellen naar:
Dicky Bremmer, tel. 510480.
Iedereen die hierin interesse heeft is hartelijk welkom.
De gastvrouwen.

AFVALBELEID!

Beste mensen, zoals u weet is er sinds begin 2017 in
Krimpen aan de Lek een nieuw afval beleid en het
College van Kerkrentmeesters vraagt uw aandacht
hiervoor. In die paar weken dat het beleid van kracht
is, zijn er al twee incidenten geweest. De eerste is dat
er in de groene afvalbak restafval was gedeponeerd.
Daarom heeft de vuilnisophaaldienst de bak die keer
niet geleegd. Voor dit soort dingen kunnen wij als kerk
een boete krijgen. De eerste gedachte is dan dat dat
waarschijnlijk afval is geweest van derden die even
"iets kwijt moesten" maar het ging hier vooral om
verpakking van koekjes die de zondag daarvoor in de
kerk bij de koffie werden geserveerd.........(dit had in
de plastic zak gemoeten!). Wilt u a.u.b. goed opletten
in welke bak of zak u afval gooit?
Misschien ten overvloede: de restafvalbakken van de
kerk hebben gele deksels.
Het tweede incident betrof een buurtbewoner die
zijn/haar vuilniszakken in onze restafvalbak heeft
gegooid. Een bekende van mij had dit gezien en kwam
dit bij mij melden. Ook a.u.b. hiervoor uw aandacht,
wanneer u iets dergelijks ziet, laat het mij of een
ander lid van het CvK dan weten. Alvast bedankt voor
uw aandacht en inzet.
Namens het CvK,
Eric Huizer

5 maart 18.30 uur.
Er is de afgelopen week al hard geoefend door de
zangers. Tijdens de dienst worden 15 liedjes
uitgevoerd.
Liedjes van o.a. Nick en Simon, Black Eyed Peas,
Ramses Shaffy, The Beatles, Phill Collins……….
Wij kijken er in ieder geval erg naar uit.
De voorbereidingsgroep.

