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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: Ds. W. Herwijnen 
 

Liturgisch bloemschikken 
"Steeds weer anders  

Zo vertrouwd  

als Hij mij is 
zo vreemd  

blijft Hij mij, 
ik volg Hem 

maar volgen 

kan ik Hem niet " 
 

In de kring verbonden 
door ranken van 

trouw 
voor een nieuw begin.  

 

Veertigdagentijd 
Afgelopen woensdagavond zijn we met een sobere 

maaltijd en een mooie presentatie over Iona de 
veertigdagentijd in gegaan. 

* Wie op wat voor manier ook in deze periode wil 

vasten, vindt suggesties op de kaart van Kerk-in-actie 
die bij de voorbedeschaal ligt. Om mee te nemen - zo 

lang de voorraad strekt. 
* Mocht u in deze periode dagelijks een stilte moment 

willen houden, dan kunt u meedoen met de 40-

dagenretraite via www.ignatiaansbidden.org. Het 
thema is: Jezus ging de berg op. 

 * Halverwege de veertigdagentijd is er een 
avondgebed in de kerk: een moment van gebed, 

zingen, stilte en lezingen rond het licht van de 
Paaskaars. Welkom op woensdag 27 maart van 19.00 - 

19.30 uur in de Ontmoetingskerk.  

* Zaterdagmorgen, 13 april,  is de 
bezinningswandeling. We beginnen om 9.30 uur. 

Nadere gegevens volgen nog.  
 

Groothuisbezoeken 

Vanavond zijn de laatste twee groothuisbezoeken 
gepland. De fam. Kooistra (Boogaerdthof 30) en de 

fam. Kodde (Spitsbergen 10) ontvangen de 
deelnemers graag vanaf 19.45 uur met koffie en thee. 

Om 20.00 uur beginnen we met het programma. Kijkt 
u nog even goed op welk adres u verwacht wordt? We 

hopen op zinvolle ontmoetingen en gesprekken!   

 
Gemeenteleden die tijdelijk elders verblijven: 

Mw. S. B. 
GGZ De Rivierduinen, afdeling D kamer 4 

Jac. P. Thijsselaan 45  

2803 RT Gouda     
 

 

Dhr. J. van der Windt woont nu in   
De Breeje Hendrick, afdeling Linde, 

Nicolaas Beetsstraat 1, 2941 TN Lekkerkerk.    
 

Dhr. K. S. 

Maasstad ziekenhuis 
Maasstad 21, cardiologie 1, k. 14 

3079 DZ Rotterdam 
Het gaat naar omstandigheden goed. 

Maandag of Dinsdag krijgt hij een i.c.d , dat is een 

pacemaker plus ingebracht. Als alles verder naar wens 
functioneert , Mag hij in de loop van volgende week 

naar huis. 
 

Collecteafkondiging 
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het 

communisme een sluimerend bestaan. Nu het 

communistische systeem in z’n voegen kraakt, zoekt 
de bevolking naar houvast: kerken groeien. In Cuba 

verslechtert de economie echter en neemt de armoede 
toe. Daarmee groeit ook de diaconale taak van de 

kerk. Zo wil de kerk er zijn voor ouderen die het niet 

breed hebben, voor zieken en voor kinderen met 
een problematische thuissituatie. Kerken zijn echter 

nog niet goed voorbereid op deze groeiende taak. Er is 
dan ook een grote behoefte aan kennis over de Bijbel, 

theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt 

kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba daarom 
met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale 

activiteiten op te zetten. Vandaag, in de 
Voorjaarszendingsweek, collecteren we voor het 

zendingswerk van Kerk in Actie zoals op 
Cuba, zodat kerken in woord en daad kunnen 

getuigen. We bevelen deze 40dagentijdollecte van 

harte bij u aan. 
 

De bloemen van vandaag zijn voor….. 
…dhr. J van der Windt als groet van de kerk 

 

De bloemen van 13 maart, biddag, zijn voor…..  
…de hr. P. Eikelenboom voor zijn verjaardag. 

 
Koster  

09-03 t/m 12-03 dhr. H. Broekhuizen 
13-03 t/m 15-03 dhr. C. v.d. Schans 

16-03 t/m 22-03 dhr. A. de Paauw 

 
Kerkdienst zondag 17 maart 

10.00 uur Ds. L. Schermers 
 

Kerkdienst woensdag 13 maart, biddag 

19.30 uur  Ds. Leurgans 
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De meditatie voor Biddag   13 maart : 

"Bidden  
Bidden voor bloedstad Damascus 

Waar moeders tussen doden rondtasten 

Voor Sri Lanka, Oeganda, meisjesnamen 
Waar kinderen wapens moeten dragen 

Bidden voor dwangland Noord -Korea  
Voor vaders als Kenneth Bae:15 jaar werkkamp 

Biddag in de moedertaal van je ziel 

Om de zweepslag van een regime 
Voor Bangladesh met zijn vingerhoedsloon 

Waar naaisters werden bedolven  
Bidden voor sheiks in engelengewaad 

Die koptisch christenen helpen  
Voor voedselbrengers, vredesduiven, 

Woordverbreiders, gewetensvrijheidstrijders 

Je hoofd buigen en fluisteren met de Geest" 
 

 
SENIORENMIDDAG 

We willen u weer uitnodigen voor de seniorenmiddag 

op donderdag 14 maart, in ’t Voorhof. Aanvang: 14.00 
uur .Deze middag is de heer Rien Zwemer betrokken 

als vrijwilliger bij de Gevangenenzorg in Nederland bij 
ons. De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in 

het ontmoeten van de gevangen medemens. Wij willen 
gevangenen en hun familie een helpende hand bieden 

bij het vinden van hun levensbestemming. 

Wij geloven in herstel en willen hen begeleiden naar 
een hoopvolle toekomst zonder criminaliteit. Rien 

Zwemer wil ons graag over dit mooie vrijwilligers werk 
in de gevangenis komen vertellen. 

Omdat er weinig animo voor was is besloten dat er 

geen chauffeurs meer klaar staan bij De Dertienhuizen. 
In het vervolg kunt u voor elk vervoer bellen naar: 

Dicky Bremmer, tel. 510480. 
Wilt u dit dan wel minimaal 2 dagen van tevoren doen, 

dus voor 12 maart, dan wordt u thuis opgehaald. 

Iedereen is op beide middagen weer heel hartelijk 
welkom, De gastvrouwen. 

 
Vrouwenbijbelstudiekring 

Op 21 maart a.s. spreekt Ds. René van Loon uit 
Rotterdam bij de Vrouwenbijbelstudiekring over 

“Volop verassingen in Israël”. Deze ochtend begint om 

9.15 uur, vanaf 9.00uur is er koffie en om 11.15 is de 
afsluiting. U bent allen hartelijk welkom in ’t Voorhof, 

Dorpsstraat 1 in Krimpen aan de Lek. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Zinzondag VVP 

Op zondagmiddag 17 maart verzorgt op uitnodiging 
van de VVP Lekkerkerk en omstreken Kamel Essabana 

een lezing over “Wat weet u eigenlijk van de Islam”? 

Vaak wordt over de islam gesproken alsof we precies 
weten wat we dan bedoelen en waar we het over 

hebben. Maar is dit wel zo? Net zomin als over het 
christendom bestaan er over de islam eenduidige 

opvattingen. Het zijn complexe grootheden. Kamel 

Essabane weet ons op een heldere en prettig 
relativerende stijl de grondbeginselen van de islam 

duidelijk te maken. In zijn inleiding wordt stil gestaan 
bij het islamitisch Godsbeeld en mensbeeld. En ook de 

betekenis van Allah, de profeet Mohammed, de Koran 
en de shari'a voor moslims komen aan de orde. Ook is 

er veel gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Kamel Essabane is docent islamitische godsdienst op 
de lerarenopleiding aan de Thomas More hogeschool 

in Vlaanderen en onderwijsbegeleider identiteit en 
levensbeschouwing bij Arkade. Daarnaast schrijft hij 

boekrecensies voor nieuwwij.nl en is hij verbonden aan 

het Fahm Instituut als docent islamitische filosofie en 
aan Su-Shi intrafaith dialogue, een platform voor 

dialoog tussen soennieten en sjiieten. 
De lezing vindt plaats in de Grote of Johanneskerk, 

Kerkplein 4 in Lekkerkerk. Aanvang 15.00 uur. 
De toegang is gratis en aan de uitgang is er een 

openschaalcollecte. 

 
VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND 

Het product van de maand maart is Vis in blik (Zalm 
tonijn). Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de 

Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan 

worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij 
het ZWO-bord inde ontmoetingsruimte. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


