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 Zoon van David 

gezegend 

met de liefde 

van de Eeuwige. 

Hij leert ons 

met nieuwe ogen te kijken, 

met andere oren te luisteren, 
recht te maken 

wat krom is. 

Gezegend 

Jij die Licht bent. 
  

SYMBOLIEK IN DE SCHIKKING : 

Zoals de ark werd teruggebracht naar 
Jeruzalem zo trekt Jezus op een ezel 

Jeruzalem binnen. 

Ook hij weent net als David om het lot 
van de stad. En evenals David laat hij 

de wil van de Eeuwige geschieden met 
de woorden die hij later zal zeggen: 

"Laat uw wil geschieden". 

Beiden, David en Jezus, nemen het 
recht niet hun eigen hand maar vertrouwen 

volledig op de Eeuwige. 
Zij zijn koningen naar Gods hart. 

Als symbool staat er een kroon bij de 

lavastenen en een rode schikking als 

teken van het rechtvaardige koningschap 

van David en Jezus. 
Het zesde lichtje staat tussen de 

lavastenen. 
 

Pastoraal spreekuur 

Op Witte Donderdag komt het pastoraal spreekuur te 

vervallen. U kunt zich nog wel aanmelden voor 

donderdag 4 april. 

Dan is er om 11.30 uur nog een plaatsje vrij. 

ds. Luci Schermers 
 

Overleden 

Op 17 maart j.l. is op 80-jarige leeftijd overleden ds. 
J(an) Tevel uit Rotterdam. 

Ds. Tevel is veel velen onder ons geen onbekende; hij 
is vele malen voorgegaan in onze kerk, maar heeft 

vooral ook door zijn pastorale werk in het jaar 2001 

veel kunnen betekenen voor sommige gemeenteleden 
(hij verving in dat jaar onze pastorale werkster Beppie 

van der Waal, die toen lange tijd  ziek was). 
De dankdienst voor zijn leven en de begrafenis hebben 

zaterdag 23 maart plaatsgevonden. 

Namens onze gemeente is er een kaart met een 
passende tekst naar zijn familie in Rotterdam 
gestuurd. 

Collecte laatste zondag 40 dagen tijd  
24 maart 2013 

Thuis bevallen of in het ziekenhuis, in Nederland krijgt 
bijna iedere moeder die keuze voorgelegd. In Malawi is 

die keuze niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat 

het ziekenhuis te ver weg is. Maar ook omdat moeders 
vaak niet precies weten wat de risico’s van een 

thuisbevalling zijn en daarom een ziekenhuisbevalling 
niet eens overwegen. Kerk in Actie maakt zich sterk 

voor goede gezondheidszorg voor moeders en 

kinderen in Malawi. Op deze laatste zondag in de 
40dagentijd vragen we daarom uw aandacht voor het 

Uchembere Netwerk in Malawi, die moeders essentiële 
kennis bijbrengt over geboorte, borstvoeding en 

gezondheid. Ook wordt bijvoorbeeld een 
fietsambulance ingezet in moeilijk bereikbare dorpen. 

Deze kar, waarop een vrouw liggend kan worden 

vervoerd, redde het leven van veel vrouwen en baby’s. 
Wij vragen uw bijdrage op deze laatste zondag in de 

40dagentijd voor het totale werk van Kerk in Actie, 
waaronder het verbeteren van de gezondheidszorg in 

Malawi. Van harte aanbevolen! 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

….. Mevr. T. Post en de dhr. J. v.d. Vrie, beide voor 
hun verjaardag 

 

Koster 
23-03 t/m 27-03 dhr. A. van Gemerden 

28-03 t/m 29-03 dhr. L. Hordijk 
30-03 t/m  5-04  dhr. P. van Gorkum 

 
Kerkdiensten:  

28 maart Witte donderdag  

19.30 uur Ds. J.A.P Vlasblom 
29 maart Goede vrijdag  

19.30 uur Ds. J.A.P. Vlasblom 
31 maart 1e Paasdag 

10.00 uur Ds. L.M Schermers   

                       
Let op de klok op 1e Paasdag:  

 

              
 
 


