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Kerkvisitatie
Binnenkort (DV 7 maart a.s.) is er in onze kerk een
z.g. kerkvisitatie. Het lijkt me goed om nog eens uit te
leggen wat kerkvisitatie is (ik gebruik formuleringen
van anderen, die hier uitgebreid over geschreven
hebben ; op de website www.pkn.nl is het nodige te
vinden over dit onderwerp). De kerkorde wil dat elke
gemeente eens in de 4 jaar visitatie krijgt.elke
classicale vergadering benoemt visitatoren voor de
eigen regio. Er wordt door de visitatoren in overleg
een kerkenraadsvergadering belegd en één visitatoren
zit die dan voor. De kerkelijke gemeente wordt
bezocht om in een gesprek (in het kader van een
ontmoeting) te peilen hoe de gemeente probeert
gemeente van Christus te zijn en hoe dit vorm te
geven. Het doel is steeds gemeente-opbouw en vooral
pastoraal bedoeld (en dus niet als controle) en behoort
danook het karakter te hebben van dienen, niet van
heersen over anderen, om samen verder te komen en
ideeën uit te wisselen.
Visitatoren kunnen bemiddelen en adviseren bij
problemen en nemen nadrukkelijk géén
beleidsbeslissingen, maar om een goed inzicht in het
reilen en zeilen van een gemeente te krijgen en om tot
gefundeerde adviezen te komen (en een goed advies
weegt zwaar!), is het noodzakelijk dat visitatoren zo
goed mogelijk geïnformeerd worden.
Nadrukkelijk bepaald de kerkorde dat visitatie niet
allen een zaak is tussen visitatoren en kerkenraad; ook
gemeenteleden hebben de gelegenheid om met hen te
spreken, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij
dit belangrijke stukje kerkenwerk.
Jan van der Leeden,scriba
Veertigdagentijdkalender 2011
Hoopvol naar Pasen
Hoopvol naar Pasen is de titel van de
40dagentijdkalender die aansluit bij het thema van de
40dagentijdcampagne 'Ik zie je!' De kalender bevat
onder meer gebeden, liederen, weetjes over Pasen
voor mensen die niet zo vertrouwd zijn met dit
kerkelijk feest, uitspraken van mensen over Pasen en
korte meditatieve teksten. Geschikt voor eigen
gebruik, maar ook om cadeau te doen.
Gezamenlijk bestellen levert voordeel op en daarom
hangt in de Ontmoetingsruimte een intekenlijst waarop
u uw bestelling kunt aangeven. U kunt uw bestelling
ook per email doorgeven aan evanwesten@rway.nl
Bestellingen kunnen t/m 26 februari doorgegeven
worden. Prijs: € 3,95

Inzamelactie kaarten en postzegels
Misschien hangen bij u de kerstkaarten nog aan de
deur en vindt u het tijd om ze op te ruimen?
Dat komt dan goed uit!
U kunt ze nu namelijk weer inleveren in de kerk.
Jarenlang hebben meneer en mevrouw Terlouw zich
ingezet om kaarten en postzegels te verzamelen
voor het goede doel.
Koffiedrinken
Op de derde zondag van de
maand is het “traditie” dat we na
de dienst even met elkaar
kunnen babbelen onder het
genot van een bakje koffie. Er is
ons, de kerkenraad, gevraagd
om het koffiedrinken na de dienst wekelijks te gaan
doen. Wij zijn van mening dat het goed is om dat te
gaan doen maar beseffen dat het een (te) grote
belasting gaat worden voor onze kosters. Daarom
willen we de kosters ontlasten van deze taak en een
koffieploeg in het leven gaan roepen die ervoor gaat
zorgen dat er koffie en thee wordt gezet en daarna
alles weer wordt opgeruimd. Maar daar moet dan
natuurlijk wel animo voor zijn.
Vindt u het ook zo
gezellig om het bakkie na
de dienst te doen en bent
u bereidt om eens in de
zoveel tijd koffie te zetten
en de boel weer aan kant
te maken? Geeft u zich
dan op bij:
Wietske Schreuder,
tel: 51 71 30 of mail naar:
wietske.schreuder@zonnet.nl
Hoe meer gemeenteleden zich opgeven, hoe minder
vaak u aan de beurt bent maar dat spreekt voor zich
natuurlijk.
Om de kosten binnen de perken te houden willen we
een vrijwillige bijdrage van u vragen. Bij het luik van
de keuken komt er een zgn. koffiepotje te staan. Hier
kunt u dan uw bijdrage in doen. Wij denken aan een
bedrag van € 0,25 per kopje.
Wilt u meer weten?
Neem dan gerust contact met mij op.

(Prijs met staffel: vanaf 10 exemplaren € 3,45 per
stuk, vanaf 25 exemplaren € 2,95per stuk)
Uw commissie V&T
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

VBSK Krimpen a/d Lek organiseert op donderdag
17 februari een ochtend met als thema:

“Wachters op de muren van Jeruzalem”.

Plaats: ’t Voorhof (aan de kerk) Dorpstraat 1, te
Krimpen a/d Lek
Tijd: 9.15 – 11.15 uur. (9.00 uur is er koffie)
We leven in een tijd waarin Israel steeds meer onder
druk gezet wordt. De hele wereld bemoeit zich met dit
landje en dit volk. Tegelijkertijd spreekt de Bijbel
duidelijk over Gods passie en liefde voor Zijn volk. God
zelf is dé Wachter over Israel, en Hij roept mensen op,
om als wachter voor Israel in de bres te staan.
Het Nederlandse echtpaar Bart en Joke Repko, heeft
een aantal jaren geleden gehoor gegeven aan die
roeping. Zij wonen sinds 2006 in Israel, en wandelen
dagelijks over de muren van Jeruzalem. Daar
proclameren zij de actuele Bijbelse profetieën en
roepen Gods Woorden uit over Zijn volk en stad.
Inmiddels wandelen zij al lang niet meer alleen, maar
in de loop van de jaren zijn er al vele duizenden met
hen mee gegaan.
Wilt u meer weten over de Bijbelse oproep om
Wachter voor Israel te zijn, dan nodigen wij u uit om
deze ochtend aanwezig te zijn. Spreker van deze
ochtend is Albert de Hoop uit Harderwijk, die samen
met zijn vrouw betrokken is bij dit werk.
Iedereen is van harte welkom en neem anderen mee!
[Info: 0180.522469 of 0180.510278]

De bloemen van zondag 3 februari gaan naar…
…..mevrouw C.K. Heijnis- van den Berg, als dank voor
haar activiteiten bij Vorming en Toerusting.
Van zondag 23 januari zijn gegaan naar…
…. Mevrouw C.D. Vliegenthart- van den Berg
Koster
5-2 t/m 11-2 dhr. C. v.d. Schans
12-2 t/m 18-2 dhr. P. van Gorkum
19-2 t/m 25-2 dhr. H. Broekhuizen
De volgende zondagsbrief:
Verschijnt op zondag 20 februari 2011.

