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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 

Meditatief 
 

Ik vond een mooi gedicht van Irma Moekerstorm 
dat mooi past in deze tijd voor Pasen. 
 
Heer ik weet wel 
wat u voor mij deed 
U droeg een zwaar kruis 
mijn zonde, mijn leed 
 
Beschaamd geef ik toe, 
ondanks ik dat weet, 
ik het in de ‘drukte’ 
soms zomaar vergeet 
 
Heer, zet mij toch stil 
en maak mij weer klein 
bij ‘t wonder dat u 
mijn Vader wil zijn 
 
Meanne Voogt 
 

Orde van dienst 19 maart 2023, 4de 
zondag van de 40-dagentijd  
 
Op deze Zondag “Laetare”, wat ‘Verheug U” 
betekent, gaat de heer H. Aantjes uit 
Schoonhoven voor. Het thema van de 
overdenking is Open je ogen. Ook de 
Veranderaar, die in het blokje van de 
kindernevendienst in deze periode een vaste gast 
is, houdt zich bezig met zien. We wensen elkaar 
toe dat door deze dienst onze ogen geopend 
mogen worden en dat we er blij van worden.  
Orgelspel – Welkom - Zingen Psalm van de 
zondag: Psalm 145: 2 en 5 Ik zal getuigen van uw 
heerlijk licht- Stil gebed - Votum en Groet - Gebed 
van verootmoediging: Lied 463 Licht in onze ogen 
(via beamer) - Woorden als een spiegel, voor 
persoonlijke bezinning – Zingen lied 562: 2 Hoe 
sloeg ik ooit uw woorden -  40-dagenproject van 
de kindernevendienst: zingen projectlied, bezoek 
van de Veranderaar, zingen: Wij gaan voor even 
uit elkaar, kinderen gaan naar de nevendienst - 
Schriftlezing Johannes 9: 1-41 - Zingen lied 534 
Hij die de blinden weer liet zien - Verkondiging “ 
Open je ogen” 
 

Zingen lied 825: 1, 4 en 8 De wereld is van Hem 
vervuld - Gezongen Geloofsbelijdenis – 
Dankgebed – voorbede - stil gebed - Onze Vader 
- Aankondiging collectes - Zingen slotlied, lied 
909: 1 en 2 Wat God doet, dat is welgedaan – 
Zegen - Gezongen Amen  
 

Wel en wee. 
 
Vanuit het Erasmus MC is voor mevrouw Koen 
voor de aplastische anemie een behandeling met 
medicijnen voorgesteld, waarbij ze thuis kan 
blijven. Het is de bedoeling dat die komende 
week gestart gaat worden. Het is afwachten of 
die aanslaat. Bloedtransfusies blijven nog lange 
tijd noodzakelijk. Met en voor mevrouw Koen en 
haar kinderen bidden we om kracht en Gods 
nabijheid.  
 
Etty Tieleman heeft de afgelopen tijd een aantal 
onderzoeken gehad. Daaruit is gebleken dat zij 
helaas uitzaaiingen heeft. Er is geen behandeling 
mogelijk, maar ze krijgt wel bestralingen als 
pijnbestrijding. We bidden dat deze het gewenste 
effect mogen hebben. 
 
Het goede bericht over Michiel van Hulsteijn is dat 
hij op donderdag 23 maart naar huis komt vanuit 
Rijndam. We wensen hem thuis een goed verder 
herstel toe.  
 
De komende week hopen jarig te zijn:  
Op zaterdag 18 maart mw. M.H. Siebenga-Blok, 
op woensdag 22 maart mw. H. Kaptein-de Bruijn, 
op vrijdag 24 maart de heer K. Sluijter en de heer 
J.A. van de Vrie. 
Wij feliciteren hen allen van harte en wensen hen 
een mooie dag en een goed jaar toe. 
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Symbolisch bloemschikken,  

 

Laten zien 

In mijn vorige woonplaats had ik goed 

vriendschappelijk contact met twee lieve 

buurvrouwen. Ze zijn zelf geen christen, 

maar rond christelijke feestdagen en de 

doop van onze zoon bevroegen ze me over 

de Bijbelverhalen en mijn beleving. Als 

dominee ben ik gewend om over het geloof 

te praten en ik doe dat graag, maar dit was 

toch andere koek. Ik merkte dat ik meer dan 

eens aan het zoeken was naar woorden en 

naar het 'juiste" antwoord. Hoe kon ik mijn 

niet-gelovige buurvrouwen laten zien hoe 

belangrijk mijn geloof voor me is. 

Het kan zijn dat je terugschrikt als je een 

vraag wordt gesteld over God of over Jezus. 

Maar troost je. Je hoeft niet alle antwoorden 

te hebben om met andere over Jezus te 

kunnen praten. 

(ds. Rianne van der Nagel) 

 

Meditatieve tekst  

 

Oculi; Open ogen 

Zien, kijken, gezien worden 

Wie ben jij 

Geworden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Dinsdag 27 maart om 19.30 uur. De laatste dinsdag 
van de maand is de gemeentegebedsavond in de 
Kamillestraat 60. 
 
Donderdag 29 maart 10.00 uur. Open deurgroep 
(damesgespreksgroep). 
Ontmoetingskerk, gespreksgroep met als thema  
“Aan tafel.”  
 

Maandag 3 april moderamenvergadering. 
 

RECTIFICATIE OEPS !!! 
 

Aan de redactie van SamenWijzer zijn 
verkeerde data doorgegeven. 
Seniorenmiddag : 
Moeten  zijn 13 april en de datum voor 
het opgeven van vervoer 11 april. 
 

 

Afronding jeugdwerk 2022 – 2023 
Wat gaat de tijd toch hard! We zitten in de 40-dagentijd 
en dat betekent dat het alweer bijna Pasen is. Voor 
Pasen worden de meeste jeugdactiviteiten van de kerk 
afgerond. Komen jullie deze keer nog? 
  
Rock Steady 
Op dinsdagavond 21 maart is de laatste avond van dit 
seizoen. Om 18.00 uur beginnen we zoals altijd met een 
maaltijd. Deze keer eten we met elkaar patat! Daarna 
zal er iemand komen vertellen over de kennismaking 
met het geloof, of die invloed heeft gehad op zijn leven. 
Ook als je normaal niet naar Rock Steady komt, ben je 
nu van harte welkom om een keer aan te schuiven! 
  
Clubs 
Op zaterdag 25 maart is de gezamenlijke actiedag van 
alle clubs. Hierover is meer informatie te vinden op de 
flyer in deze gemeentebrief. We hopen iedereen die dag 
te ontmoeten op de Markt! 
In de week van 27 - 31 maart zijn de laatste 
clubavonden van dit jaar. Leuk als er dan ook zoveel 
mogelijk kinderen aanwezig zijn. 
  
Creatief met kruizen tijdens de stiltewandeling 
Op zaterdag 1 april om 10.00 uur, organiseert de 
commissie V&T een stiltewandeling vanuit onze kerk. 
Voor iedereen die geen zin heeft om te wandelen, 
hebben we in de kerk ook een andere activiteit, 
namelijk: Creatief met kruizen. Wij zorgen voor 
verschillende knutselmaterialen, zoals hout, stof, verf en 
nog veel meer. Hiermee kan iedereen op z’n eigen 
manier een creatief kruis maken. 
 

Groetjes Rianne 
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De bloemen van zondag 19 
maart zijn voor Mevr. Siebenga -  Blok voor 

haar verjaardag.  

Voedselbank 
 

Het product voor maart zijn blikjes vis. 
 
U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren. 
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 
 

Collecten 
 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw 
gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt. 
 
Collectedoelen 19 maart: 
 
1ste: Kerk in Actie 40 dagen tijd 
Binnenlands diaconaat. 
 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen 
gedetineerd en zitten een korte of langere 

gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te 
oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. 

Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-

patiënten en hun familie een helpende hand om 
te werken aan herstel. 

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in 
Nederland die omzien naar gevangen en hun 

partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de 
detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de 

maatschappij. 

Exodus, partner van Kerk in Actie, organiseert 
bijvoorbeeld speciale herfstkampen. Tijdens deze 

midweek kunnen kinderen tussen de 8 en 15 jaar 
hun gedetineerde ouder - het gaat vrijwel altijd 

om vaders - meerdere dagen opzoeken in de 

gevangenis en samen activiteiten doen. 
Van harte aanbevolen! 

 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Diaconaat overmaken op rek.nr. 
NL10RABO0333800737 
 

Of scan de QR code voor collecte 1 
 

 
2de: kerk 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Kerkgebouw overmaken op rek.nr. 
NL63RABO0333800656 
 
Of scan de QR code voor collecte 2 
 

 
De Diaconie. 

 
Beste gemeenteleden, 

  
Een frisse neus halen, in beweging zijn? Het kan 
op zaterdag 1 april. Dan organiseren wij een 
bezinningswandeling. 
De inloop is vanaf 9.30. Na een korte gezamenlijke 
opening gaan we om 10.00 op pad waarbij 
gekozen kan worden uit 2 afstanden. Allebei onder 
de 10 km. 
Het start- en vertrekpunt is de kerk. Na terugkomst 
wordt u ontvangen met wat lekkers en worden 
eventuele blaren verzorgd. 
  
Voor iedereen die geen zin heeft of niet kan 
wandelen is er een creatieve activiteit 
georganiseerd o.l.v. Rianne de Kwaadsteniet. 
Trek de wandelschoenen uit de kast en dan zien 
we u op zaterdag 1 april wel verschijnen. 
Opgeven kunt u op het mailadres ellen@rway.nl, 
maar spontaan aansluiten mag ook altijd. 
  

 

mailto:ellen@rway.nl
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Een foto-impressie van de gezellige 80+ lunch van afgelopen dinsdag. 
 

Hartelijke groet, Inge de Ruiter 
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De meesten van ons kijken er alweer erg naar uit: 
het Voorjaar. De tijd dat we weer lekker wat meer 
naar buiten kunnen, kunnen genieten van de zon, 
in onze tuin of op ons balkon. Om buiten alles 
weer klaar te hebben voor het voorjaar, hebben 
we ook dit jaar de Potgrondactie. Doet u ook 
mee? 
Wat is het doel? 
Zoals elk jaar verbinden we aan de potgrondactie 
een goed doel. Dit jaar kiezen we opnieuw voor 
Noodhulp in Oekraïne. Waar vorig jaar de oorlog 
nog maar enkele weken oud was, duurt deze nu 
alweer ruim een jaar. De gevolgen hiervan voor 
de bevolking zijn schrijnend. 
Anja Iwantsu-Graveland (zus van Willianne de 
Jong) is al zeventien jaar werkzaam in Bereghove, 
net over de grens van Hongarije-Oekraïne. Het 
afgelopen jaar heeft zij samen met haar man en 
gemeenteleden in de kerk een gaarkeuken 
opgezet. Daar worden bijna iedere dag één of 
twee maaltijden verzorgd voor vluchtelingen en 
de arme bevolking. Na de maaltijd wordt er uit de 
Bijbel gelezen, gebeden en naar elkaar geluisterd. 
Omdat er zoveel mensen op afkomen, is er 
ondertussen naast de kerk een grote tent opgezet 
met kacheltje om ook daar mensen op te vangen. 
Regelmatig komen er artsen om mensen te 
onderzoeken, worden er pakketten samengesteld 
met voedsel/kleding die mensen mee naar huis 
kunnen nemen, kunnen gezinnen zich douchen in 
de kerk of bij Anja thuis en mogen ze wat kleding 
komen wassen. 
Financiële steun om deze hulp te kunnen blijven 
verlenen is hard nodig. We hopen dat u mee wilt 
doen met de potgrondactie en het werk wat in 
Oekraïne gedaan wordt, meeneemt in uw gebed. 
Wat bieden we aan? 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dit jaar bieden we tuinaarde en veenvrij potgrond 
aan. 
- Tuinaarde 30 liter: 1 zak € 4,00 en 4 zakken  
   € 15,00 
- Potgrond 40 liter (Veenvrij): 1 zak € 7,50 en  
  3 zakken € 21,00 
Waarom veenvrije potgrond? 
Veen uit universele potgrond is afkomstig uit de 
Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen). 
Hier worden natuur(veen)gebieden afgegraven 
met alle gevolgen voor natuur en milieu. Als 
gevolg hiervan komt bij de productie van 
universele potgrond veel CO2 vrij: vanuit het 
veen zelf maar ook bijvoorbeeld bij het transport 
naar Nederland. De veenvrije potgrond bevat 
geen veen maar in plaats daarvan biovezel, 
compost en houtvezel. Deze bestanddelen zijn 
veelal uit Nederland zelf afkomstig. Hierdoor is de 
CO2 uitstoot minimaal. Vanuit de zorg voor de 
schepping is onze mening dat veenvrije potgrond 
een betere keuze is dan de universele. 
Hoe kunt u bestellen? 
Bestellen kan tot 25 maart 2023. Bestellingen 
worden zaterdag 1 april gratis bij u thuisbezorgd. 
Bestellen kan door uw bestelling te mailen naar 
zending@kerkaandelek.nl of te bellen naar 06-
53708124. T.z.t. zal er met de zondagsbrief nog 
een flyer meekomen met bestelstrook, welke u 
ook kunt gebruiken om uw bestelling door te 
geven. 
Betaling graag overmaken naar 
bankrekeningnummer NL23 RABO 0333 8540 47 
t.n.v. Zendingscommissie Ned. Herv. Gem. te 
Krimpen aan de Lek, o.v.v. " Noodhulp voor de 
Oekraïne". 
 

 


