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Dienst van vandaag:  
Ds. L. Schermers 

 
Voedselbank – Product van de maand  

Het product van de maand februari is 

schoonmaakmiddel. Het inzamelen is voor het 
uitgiftepunt van de Voedselbank IJssel en Lek te 

Stolwijk. Het product kan worden ingeleverd in de 
daarvoor bestemde krat die staat bij het ZWO-bord in 

de ontmoetingsruimte. 

  
ZWO-collecte vorige week 

De collecte voor het ZWO-project van Wim Brauns in 
Litouwen heeft vorige week 175 euro opgebracht. 

Hartelijk bedankt!   
  

Collecte Missionair Werk en Kerkgroei 

CrossPoint is de kerk in de wĳk Getsewoud in Nieuw-
Vennep, maar dan anders dan anders. Een kerk zonder 

kerkgebouw. Een eigentĳdse en warme gemeenschap 
die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen 

elkaar weer echt zien staan. Juist de ‘gewone’ 

dagelĳkse contacten met buren, collega’s, 
sportmaatjes of overblĳf moeders zĳn belangrĳk. 

Crosspoint is één van de eerste pioniersplekken van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Sinds de start in 2004 

is Crosspoint gegroeid tot een gemeente waar 

ongeveer 250 mensen bĳ betrokken zĳn. Crosspoint 
daagt mensen uit de wĳk uit om volgeling van Jezus te 

worden, om met Hem te leven en om zich in te zetten 
voor Gods Koninkrĳk. Er worden activiteiten 

georganiseerd zoals gezamenlĳke maaltĳden, een 
kerstwandeling, sport en spel, kleine groepen en 

tienerwerk. De contacten met statushouders in de wĳk 

is aanleiding geworden om te starten met een nieuwe 
pioniersplek, House of Joy, die zich vooral richt op 

deze groep nieuwe Nederlanders. Steun met de eerste 
collecte van vandaag deze en andere pioniersplekken. 

 Dan kunnen op nog meer plekken een levende 

gemeenschap van gelovigen een plek vinden. 
 

Sobere maaltijd  
Op woensdag 14 februari is het behalve valentijnsdag 

ook aswoensdag. De dag dat de veertigdagentijd 
begint. Traditiegetrouw willen we dat inluiden met een 

gezamenlijke sobere maaltijd. Vanaf 17:45 bent u van 

harte welkom. Om 18:00 beginnen we met de 
maaltijd.  

U kunt zich inschrijven via de intekenlijst in de 
ontmoetingsruimte. We zoeken ook nog vrijwilligers 

voor het maken van de soep. Wilt u ons daarbij 

helpen? Laat dat dan ook weten via de intekenlijst!  
Tot dan!                       

                        Commissie V&T 

Samen kerken voor Oeganda  
Belangrijke mijlpaal bereikt! 

Dankzij uw medewerking in de 5 kerken en ook 
daarbuiten zijn wij zeer verheugd en dankbaar dat wij 

nu al het bedrag van € 15.000 ruim gepasseerd zijn. 

Dit bedrag hadden wij minimaal nodig om aan onze 
bijdrage aan het project te kunnen voldoen. 

Alles wat wij nu nog ontvangen is een extra bonus die 
Noah’s Ark erg goed kan gebruiken. Het extra geld zal 

een bijdrage zijn aan de grootste wens: een nieuw te 

bouwen familiehuis waarin ca. 8 kinderen vanaf 10 
jaar onder begeleiding gaan wonen. Zij wonen hier tot 

hun 18e jaar en leren in een “familie” omgeving hoe ze 
zelfstandig kunnen wonen en leven. Een compleet 

ingericht familiehuis kost € 24.000. Heel veel geld dus, 
waarvoor onze extra bijdrage een zeer welkome 

aanvulling is. Een aantal acties staan er nog gepland 

waaronder een concert van praiseband Testify op 
zaterdagavond 3 maart in de Rank. 

 
Christen in de 21e eeuw: afstand of aanpassen?  

Gaan we als christen mee met maatschappelijke 

trends, die op gespannen voet staan met Gods Woord, 
of kun je eigenlijk niet precies genoeg zijn?  

Op donderdagmorgen 15 februari a.s. komt Leendert 
van Weezel uit Groot Ammers, bij de 

Vrouwenbijbelstudiekring spreken over bovengenoemd 

onderwerp en gaan we op zoek naar nauwkeurige 
antwoorden over deze zo herkenbare vragen. U/jij 

bent van harte welkom. Plaats: ’t Voorhof, Dorpstraat 
1 te Krimpen aan de Lek. Tijd: 9.15 – 11.30 uur. Info: 

0180510278 of 0180522469  
 

De voorbereiding is in volle  

gang! Het beloofd weer een 
muzikale avond te worden. 

Nummers met een verhaal, 
nummers waar je kippenvel 

van krijgt en nummers die 

herinneringen oproepen. 
Uiteraard met een goede band 

erbij! Zondag 4          
                                   maart aanvang 18.30 uur! 

 
bloemen van deze zondag gaan naar….  

…. mw. C. Nieuwenhuizen-v.d.Berg, als groet van  

de kerk. 
 

Koster 
10-02 t/m 16-02 fam. de Gier 

17-02 t/m 23-02 dhr. L. Hordijk 

 
Kerkdienst zondag 18 februari   

10.00 uur  Dhr. W. van der Lee 


