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Dienst van vandaag: 
ds. M. Gouwens 

1e Schriftlezing Psalm 44 
2e Schriftlezing Genesis 32 : 23 – 32 

 

Van de kerkenraad 
- Noteert U alvast in Uw agenda: 

7 mei 2014 Jaarvergadering Ontmoetingskerk Krimpen 
a/d Lek. 
- Acht maanden geleden is het Nieuwe Liedboek 

(officiële titel: Liedboek – Zingen en bidden in huis en 
kerk) verschenen. Sinds die tijd hebben al 

tienduizenden exemplaren hun weg naar huis en kerk 
gevonden. Eigenlijk is de beproeving, zoals voorgesteld 

door de generale synode, dus al ongemerkt begonnen. 
 Deze week is in een brief aan de kerkenraden de 

beproeving officieel aangekondigd. ‘De vraag aan u als 

gemeente van de Protestantse Kerk om in de komende 
vijf jaar het Nieuwe Liedboek te gaan gebruiken en 

daarna uw ervaringen met ons te delen.’ 
Besluit generale synode 

Afgelopen april heeft de generale synode voor het 

Nieuwe Liedboek een beproevingstijd vastgesteld van 
vijf jaar, vanaf het moment van publicatie op 25 mei 

2013. Medio 2018 gaat het moderamen aan alle 
gemeenten van de kerk vragen of zij het Nieuwe 

Liedboek hebben gebruikt, en zo ja, wat hun 

ervaringen zijn geweest.  
In de brief staat te lezen: “Hoewel 2018 nog ver weg 

is, willen wij u nu graag al een beeld geven van de 
vragen die de synode u over vijf jaar zal stellen. De 

meeste vragen zijn verbonden met de voorwaarden die 
de synode in 2008 aan een nieuwe liedboek heeft 

gesteld. Bijvoorbeeld: 

het liedboek dient uitdrukking te zijn van de identiteit 
van de Protestantse Kerk 

het liedboek dient rekening te houden met de diverse 
taalvelden en muziekculturen in de kerk 

de liederen uit het liedboek moeten zingbaar zijn 

verschillende stromingen in de Protestantse Kerk 
dienen vertegenwoordigd te zijn.” 

 
Kaartje 

Ons oud gemeentelid dhr. J.A.Vliegenthart hoopt op 28 
februari a.s. zijn 85e verjaardag  te vieren! Hoewel hij 

onze namen niet meer kan herinneren is het toch een 

verrassing om van ons een kaart te ontvangen. 
Zijn adres is: 

Geriatrisch Centrum Stadzicht 
Afdeling crocuslaan 

Overschiese Kleiweg 555 

3045 LJ Rotterdam 
“Een glimlach kost minder dan elektriciteit 

en verlicht zoveel meer.”  

 
Workshop Schilderen 

Tijdens de bazaar is er een workshop schilderen. Deze 
is op de vrijdagavond en de 

zaterdagochtend. Onder leiding van Corina Heijnis 

wordt er geschilderd, zodat 
u/jij altijd met iets moois naar huis gaat. Per workshop 

is er plaats voor 15 personen. 
De tijden van beiden workshops zijn: vrijdagavond van 

19.00 uur tot 20.00 uur en zaterdagochtend  

van 11.00 uur tot 12.00 uur. De kosten voor deze 
workshop zijn € 5,=. Er hangt een intekenlijst in de  

ontmoetingsruimte. Vol=Vol.  Daarnaast is er voor de 
zaterdagmiddag open atelier. Kosten € 3,=. Ook  

hier bent u/ben jij van  harte welkom.  
Doet u/doe jij ook mee? 

Hartelijke groet, Corina Heijnis en Gera Spruijt 

 
Bazaar 

Er kunnen nog altijd spullen worden ingeleverd voor 
de Bazaar die we willen houden op vrijdag 7 maart 

van 15:00 uur – 22:00 uur en zaterdag 8 maart 

van 11:00 uur – 16:00 uur in de Ontmoetingskerk. 
De spullen kunnen in de kerk worden afgegeven, u 

kunt ook contact opnemen met iemand van de 
bazaarcommissie (Ruud, Wietske, Gera, Cobie, Sicco). 

We willen op beide dagen ook cake, taart en soep 

verkopen, dus vindt u/jij het leuk om te bakken en/of 
te koken, wilt u dan aan Sicco doorgeven wat u gaat 

koken/bakken? kooistrasicco@cs.com, 0180-551290, 
Boogaerdthof 30. We hopen op lekker (!) veel culinaire 

bijdragen.  
Alvast hartelijk bedankt, namens de bazaarcommissie! 

 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

….  Mw. H.J.S. Klerk-van Gorkum die afgelopen week 
haar verjaardag vierde.  

 

Koster 
22-02 t/m 28-02 dhr. A. van Gemerden 

01-03 t/m 07-03 dhr. C. Hesse 
 

Kerkdienst zondag 2 maart   
10.00 uur  Mevr. Ter Schuur 

 

 
 

 
 

 

 
z.o.z. 
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Wereldgebedsdagvrijdag 7maart! 

Plaats:Ichtuskerk te Lekkerkerk. 
Kerkweg 34 

Aanvang 14.00 uur. 
Bron van Leven 

 Iedere eerste vrijdag in maart gaat het gebed de 

wereld rond,elk jaar opnieuw,al bijna 100 jaar lang. 
Steeds bereidt een andere groep christenen de 

viering voor. Dit jaar komt de orde van dienst uit 
Egypte, wat deze dag zo speciaal maakt, is het feit 

dat gedurende 24 uur ergens in de wereld 

bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor 
God gebracht worden, dezelfde gebeden worden 

gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. 
Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden 

in de Stille Oceaan,dan worden daar al de eerste 
diensten gehouden terwijl wij hier nog de vorige 

datum schrijven. Uur na uur ontwaken weer andere 

volkeren en breekt voor hen de dag aan. 
Als het bij ons avond is,begintin Noord,Midden -en 

Zuid Amerika de wereldgebedsdag. 
Mensen uit 173 landen weten zich verbonden en 

bemoedigd door gebed. Door de bijeenkomsten op 

Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een 
internationale,oecumenische dimensie. 

 
Sobere maaltijd / verantwoord consumeren 

Datum : woensdag 5 Maart 
Waar : in de Ontmoetingskerk 

Hoe laat : om 18.00 ( LET OP , GEWIJZIGDE TIJD !! ) 

Deze avond begint om 18.00 met een sobere maaltijd , 
u kunt zich hiervoor opgeven op de intekenlijst die is 

opgehangen. 
Om 19.30 beginnen we dan met onze avond over 

"verantwoord consumeren " 

De heer Drees van de firma Willem&Drees komt ons 
vertellen over zijn bedrijf . Zij zorgen ervoor dat 

aardappelen , groenten en fruit rechtstreeks van de 
teler bij de supermarkt terechtkomen , deze producten 

zij milieuvriendelijk geteelt , lekkerder en gezonder.  

Ze hebben zich gespecialiseerd in bijzondere 
appelrassen en vergeten groenten. 

Ook komt Janneke Broere ons vertellen over haar 
natuurlijke cosmetica , de Wereldwinkel is aanwezig , 

Rainbow Little met hun babykleding van verantwoord 
geteeld katoen en Make at Home komt met biologische 

bakmixen en thee. Er zullen nog meer bedrijven 

aanwezig zijn waar u informatie kunt krijgen , maar er 
zullen ook allerlei producten te koop zijn. 

U bent van harte uitgenodigd voor deze avond ! 
Commissie V&T   

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

40 dagentijd app en andere materialen. 
Op Aswoensdag 5 maart start de veertigdagentijd. Dit 

jaar is het thema: ‘Zoek de stilte – ontdek wat je  
beweegt.’ Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons 

beweegt. De veertigdagentijdwebsite van Kerk in Actie 
is weer gevuld met informatie over projecten en 

materialen, zoals een handige en inspirerende  

40dagentijd App die u door deze tijd leidt met 
inspirerende teksten, gebeden, foto’s en praktische 

tips. Wie liever bezinningsmateriaal in handen houdt, 
zal veel plezier hebben van de papieren kalender ‘Zoek 

de stilte’. 

De kalender is gericht op praktische toepassing. Ook is 
er materiaal voor symbolische bloemschikkingen in de 

veertigdagentijd en met Pasen 
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