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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

Meditatief- De regenboog 
 

 
Al vroeg in de morgen van de talentenveiling 
kreeg ik een appje met bijgevoegde foto van een 
wapperende regenboogvlag. Daarbij de tekst: 
‘Mijn buurman zegt: ik ben trots op jullie’. Een 
prachtig begin van de dag. Donderdag had ik bij 
de seniorenmiddag stil gestaan bij de betekenis 
die God aan de regenboog geeft (het verbond 
tussen God en mensen) en zaterdag de 
regenboogvlag in top. Een jonge moeder vertelde 
dat zij haar kind op de vlag gewezen. ‘Weet je 
wat dat betekent?’ ‘Dat de mensen blij zijn’, zei 
haar dochtertje.. ‘Ja’, had moeder gezegd, ‘dat 
àlle mensen blij mogen zijn’. Bij de senioren heb 
ik de meditatie afgesloten met de woorden van 
een kinderlied: Zeven kleuren heeft de 
regenboog: rood, oranje, geel, groen, blauw, 
indigo en violet. Zeven kleuren, los van elkaar en 
toch verbonden. Maar als je al die kleuren draait, 
dan ga je wat beleven. 't Wordt wit: licht dat God 
ons geeft - om sàmen in te leven.  
ds. Luci Schermer 
 

Orde van dienst voor zondag 22 mei 
2022 
 
Zondag, de zesde zondag van Pasen, gaat ds. A. 
Roding-Schilt voor. Zij woont in Schoonhoven en 
is geestelijk verzorger in een verpleeghuis in 
Hellevoetsluis. Momenteel begeleidt zij ook het 
beroepingswerk in Ammerstol. Het thema van de 
dienst zal zijn: ‘Mijn vrede geef ik jullie’. Van 
harte welkom.  
 

Orgelspel - Welkom - NLB 221: 1, 2 - Stil gebed - 
Votum  en Groet - NLB 221: 3  - Inleidend woord 
– Kyriegebed - Loflied: NLB 648 - Gebed bij de 
opening van de schrift - Moment met de kinderen 
- Kinderlied: als je geen liefde hebt voor elkaar - 
Zingen: ‘we gaan voor even uit elkaar’ - 1e lezing: 
Joel 2: 21-27 - NLB 319: 1 - 2e lezing Johannes 
14: 23-29 - NLB 319: 5, 7 – Verkondiging - 
Zingen: Dona nobis Pacem  - Dankgebed, 
Voorbede, Stil gebed, afgesloten met het Onze 
Vader: NLB 1006 - NLB 415 - Zending en zegen – 
Orgelspel 
 

Donderdag 26 mei, hemelvaartsdag. 
Dienst begint om 9.30 uur! 
 
Ds. J.O. Kroesen leidt de dienst. Hij mailde het 
volgende: In het begin van het evangelie naar 
Mattheus hebben de mensen grote verwachtingen 
van de zoon van David zoals hij daar genoemd 
wordt. Aan het einde van het evangelie heet hij 
niet zoon van David maar Zoon van God. De 
discipelen horen dat op dezelfde berg waar ze 
ook de bergrede uit Mattheus 5 gehoord hebben. 
Dat doet weer denken aan een andere berg: de 
berg waarop God aan Israël verscheen in zijn 
glorie vlak voordat Israël de 10 geboden ontving, 
in Exodus 19. Christus, de verworpene, heeft 
macht over de machten. 
 
Orgelspel - Welkom - Psalm 89: 1,3 - Votum en 
groet - Kyriegebed - NLB 352: 1,2,3 -  
Gebed voor de opening van het woord - Lezing: 
Exodus 19: 16-25 - NLB 176 - Lezing: Mattheus 
28: 16-20 - NLB 605:1,2 - Verkondiging -  
Luisterlied: U zij de glorie - Gebeden - NLB 
634:1,2 - Zegen – Orgelspel 
 

Heel veel dank 
  
Wat was het afgelopen zaterdag een mooie dag: 
zoveel gezellige activiteit in en rond ons 
kerkgebouw. Prachtig weer, blije mensen. Van 
mijn plaats wil ik iedereen hartelijk danken voor 
al het werk dat is verzet. Niet alleen zaterdag, 
maar ook al weken daarvoor. Wat was het een 
werk, maar wat kunnen jullie met voldoening 
terugkijken op een supermooie dag. Heel veel 
dank!! Ds. Luci Schermers 
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Dauwtrappen op Hemelvaartsdag in 
Lekkerkerk 
 
Op Hemelvaartsdag, 26 mei worden we 
uitgenodigd door de kerk van Lekkerkerk om  te 
gaan dauwtrappen. Ook de gemeente van 
Berkenwoude (wijk 1) is hier voor uitgenodigd. 
We kregen het volgende bericht:  
Omdat die dag in Lekkerkerk de jaarlijkse 
wielerronde wordt gehouden starten we vanaf het 
sportpark Weydehoeck, waar voldoende 
parkeermogelijkheid is.  

De route daarheen is simpel: vanaf de 
rotonde in de provinciale weg (N210) de 
eerste weg linksaf en daarna de eerste 
weg rechtsaf, de Weidelaan.  
Na 350 m is voldoende parkeerruimte aan 
de rechterkant. 

We starten de wandeling om 7:00 uur in de 
morgen. Neem wat te eten en te drinken mee. 
Onderweg zullen we een pauze inlassen. We 
moeten zorgen uiterlijk om 9:15 uur aan te 
komen bij de Grote- of Johanneskerk. De dienst 
begint om 9:30 uur. Ds. Rob Maas gaat voor. Na 
de dienst is er koffiedrinken in de Ichthuskerk.  
Deelnemers van buiten Lekkerkerk zullen zo nodig 
weer naar de parkeerplaats terug geleid worden. 
Dat kan zijn na de wandeling, maar ook na het 
koffiedrinken. 
In verband met de koffie en het ‘koekje’ willen we 
graag weten hoeveel deelnemers er ongeveer 
zullen zijn. Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 
21 mei bij Kees Mudde, c.mudde3@gmail.com  of 
telefoon 0180 661288. 
 
Thema-avond: God in de supermarkt 

 
Woensdagavond waren we met 
30 mensen bij elkaar om bezig te 
gaan met het thema: 
Verantwoord boodschappen 
doen. Het was niet het doel van 
de avond om te zeggen wat 
goede en wat foute aankopen 

zijn. Het was wel de bedoeling ons aan het 
nadenken te zetten. Dat doel werd zeker bereikt! 
Alfred Slomp leidde ons op een aansprekende en 
interactieve manier door de avond heen. Wat 
betekent jouw aankoop voor de producent, voor 
het milieu, voor je eigen portemonnee? Geen 
opgeheven vinger, maar proberen duurzaam te 
leven uit verwondering voor de schepping, uit 
liefde voor God en de naaste. Ontwapenend mooi 
vond ik een van de citaten waar hij mee afsloot: 
‘Beter inconsequent goed doen dan consequent 
fout’.  ds. Luci Schermers 
 

 
COLLECTEN 

 
Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen 
mandjes staan om uw gift in te doen. 

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt 

 

Collectedoelen 22 mei zijn: 
 
1ste Protestantse kerk Missionair werk. 
Pioniersplekken van de Protestantse Kerk zoeken 
aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers. 

Deze kerkplekken vormen nieuwe christelijke 
geloofsgemeenschappen waar het Evangelie 

gedeeld wordt op een manier waar mensen zich 

in herkennen. De pioniersplek Het Badhuis in 
Zwijndrecht wil een huiskamer voor de wijk zijn, 

waar men elkaar kan ontmoeten. Kinderen en 
jongeren horen er helemaal bij. Voor hen is er in 

de Kidsclub en BadhuisForYouth alle ruimte voor 
gezelligheid, leuke activiteiten en goede 

gesprekken. Ze kunnen op verschillende 

momenten in de week chillen met hun vrienden 
en vriendinnen, spelen met de spelcomputer en 

snacken rond etenstijd. Tijdens de wekelijkse 
bijbelclub kunnen kinderen zingen, luisteren naar 

een verhaal, knutselen en samen een spel spelen. 

Naast alle gezellige activiteiten is er in de 
Zwijndrechtse pioniersplek ook tijd en ruimte voor 

persoonlijke gesprekken over levensvragen en 
zingeving. 

 

w bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Missionair 
werk storten op rek.nr. NL10RABO0333800737 

Of scan de QRcode voor collecte 1 

            
 
2de Diaconie 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconie 

storten op rek.nr. NL10RABO0333800737 
Of scan de QR code collecte 2 

 
 

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 

worden bij  Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 
21 o.v.v. van het collectedoel. 

 
De Diaconie. 
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SamemWijzer 
 
“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 
voor SamenWijzer 37.7 over de periode 29 
mei t/m 17 juli 2022 uiterlijk zondag 22 mei 
a.s. bij de redactie in te leveren.” 
 

 
 
Wel en wee 20 mei 2022 
 
Een viertal 70+ gemeenteleden hoopt de 
komende week hun verjaardag te vieren. 
*Mevrouw J. Voogt-Hordijk op maandag 23 mei , 
de heer P. J. Landman op dinsdag 24 mei , 
mevrouw D.D. den Ouden-Verheuvel op 
woensdag 25 mei en mevrouw J.M. Neven op 26 
mei. Vanaf deze plaats allen alvast van harte 
gefeliciteerd. Een fijne dag toegewenst en een 
goed nieuw levensjaar. 

 

 

Voedselbank                 

 

Het product voor mei is pindakaas. 
Er zijn 26 potten gebracht. 
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie 
de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21. 
U kunt naar de achtertuin komen waar 
nr.21 op de poort staat en zelf het 
product in de schuur zetten. 

 De bloemen van zondag  

22 mei zijn voor de hr. P. van Gorkum, een 

groet van de kerk. 

 
Ik nodig je van harte uit voor de boekpresentatie van mijn nieuwe boek VERWONDERD 

DOOR LICHT, eigentijdse iconen. Je kunt je aanmelden via vanderwilt@zin-in-kleur.com  
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