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Dienst van vandaag: ds. L. Schermers  
 

Pastoraal inloopuur/Praatje met de dominee 
A.s donderdagmorgen 23 mei ben ik van 9.30-12.30 in 

de kerkenraadskamer aanwezig. Als u iets op uw hart 

hebt, van harte welkom! 
Misschien ziet u komende week in de streekkrant een 

stukje onder de titel "Praatje met de dominee". Zo 
willen we het inloopuur ook uitnodigend maken voor 

mensen buiten de kerk. 

ds. Luci Schermers 
 

Beroep 
Beste mensen, hierbij willen we jullie informeren dat 

Marielle Berends – van Waardenberg een beroep heeft 
ontvangen van de Hervormde Gemeente Berkenwoude 

voor predikant van Wijk 1. Marielle heeft dit beroep 

aangenomen. Aanstelling is voor 50%. 
Marielle is - als ik dit schrijf - net op Curaçao 

aangekomen om daar als interim predikant aan de slag 
te gaan. Momenteel zijn er (tijdelijk) geen protestantse 

predikanten op Curaçao.  

Bevestiging in Berkenwoude zal daarom pas 
plaatsvinden omstreeks 1 september 2019. 

Met vriendelijke groet Jurjen 
 

Rondleiding  

Zaterdag 25 Mei willen we de Hervormde Kerk in 
Ouderkerk a/d Yssel bezoeken.Daar is een uitgebreide 

expositie over de kerk ,het fraaie praalgraf van de 
graven van Nassau-Lalecq (nazaten van prins Maurits ) 

en het 17e-eeuwse meubilair met prachtig koper- en 
houtsnijwerk .Er worden doorlopen rondleidingen 

gegeven . 

Er zijn oude voorwerpen, foto's en archiefmaterialen te 
zien, waaronder uniek materiaal over de drie kinderen 

van ds. J.G. Woelderink die bij een busongeluk in 1941 
omkwamen. Verder maken de bijzondere video-

opnamen die door Nico Holdermans in het praalgraf 

gemaakt zijn deel uit van de expositie. 
Het historische Kam-orgel uit 1854 wordt regelmatig 

gedemonstreerd. Belangstellenden kunnen op de 
orgelgalerij kijken, waar uitleg wordt gegeven over het 

orgel. 
Er is dus veel te zien , u bent van harte uitgenodigd ! 

De intekenlijst hangt naast het koffieloket . 

Commissie V&T 
 

SamenWijzer 
De kopij voor SamenWijzer 34.7 over de periode 26 

mei t/m 14 juli 2019 dient uiterlijk zondag 19 mei a.s. 

bij de redactie ingeleverd te zijn. 
 

 

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND 
Het product van de maand mei is Margarine. 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. 
 

Jaarvergadering 22 mei 2019 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor onze 

jaarvergadering op 22 mei aanstaande.  

De persoonlijke uitnodigingen zullen begin mei 
verstuurd worden/zijn. 

Als specifiek onderwerp zal mevrouw Mathilde 
Meulensteen, een inleiding houden over ”De plaats van 

de kerk in een dorpsgemeenschap”. 
 

Ontruimingsoefening 

Na de eredienst van vandaag wordt een 
ontruimingsoefening gehouden. Na drie jaar is dit wel 

belangrijk, voor onze eigen veiligheid en het wordt ook 
door de brandweer geadviseerd. Zo’n oefening moet 

zonder voorkennis plaatsvinden. Maar een 

onverwachte ontruiming kan - door de aanwezigheid 
van moeilijk ter been zijnde gemeenteleden – een 

ongelukje veroorzaken en dat is natuurlijk niet de 
bedoeling! 

Bij de drie uitgangen van de kerkzaal (twee in de 

Ontmoetingsruimte en één achter het orgel) zullen 
hulpverleners staan om u de weg te wijzen. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Ruud van Mastrigt   

 
Concert van “Soli Deo Gloria “ uit Krimpen aan 

de Lek. 

Op zaterdag 25 mei geeft de Chr. gemengde 
zangvereniging  “Soli Deo Gloria “een voorjaarsconcert 

in de Hervormde Kerk in Krimpen aan de lek . Aan dit 
concert werkt mee het mannenensemble “Maranatha” 

uit Ouderkerk aan den IJssel. Aanvang 20.00 uur. Kerk 

open om 19.30 uur. Gratis entree. Openschaal collecte 
aan de uitgang. Na het concert bent u van harte 

uitgenodigd voor een drankje. 
Hervormde Kerk . Dorpsstraat 1 , Krimpen aan de Lek 

 
De bloemen van vandaag zijn voor….. 

… Mw. E. Tieleman-Siepelinga ter bemoediging. 

 
Koster  

18-05 t/m 23-05 dhr. L. Hordijk  
26-05 t/m 29-05 dhr. H. Broekhuizen  

 

Kerkdienstenzondag 26 mei  
10.00 uur ds. N. van Voorneveld 
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Lied bij de dienst  
Refrein:  

Wat ben je mooi mijn lief, wat ben je mooi mijn lief, 

zeg maar niets nu de wereld niet meer draait,  
wat ben je mooi mijn lief, je bent zo mooi mijn lief,  

als een lied uit de verte aangewaaid.  
 

Wat ben je mooi mijn lief, wat ben je mooi mijn lief, 

als een lelie die zich opent naar het licht,  
wat ben je mooi mijn lief, je bent zo mooi mijn lief, 

wonderschoon.. met die lach op je gezicht  
 

Ik luister aandachtig en weet …het is gekomen,  
het vuur dat als een bliksem onze harten 

samensmeedt  

als adem van vreugde als wind door hoge bomen, 
Gods koninkrijk mijn lief is in een hart dat liefde heet. 

 
Refrein:  

Er is iets veranderd, de kleuren zijn intenser  

je lach is als een waterval, een helder klinkend lied,  
ik luister aandachtig en voel de vreugde stromen, 

je hebt me meegenomen of ik nu wil of niet.  
 

Refrein: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Ouder Worden is een Kunst! 
Ouder Worden is een Kunst. Is dat eigenlijk wel zo? 

Worden we niet vanzelf ouder? 

Op dinsdag 21 mei a.s. organiseren Stichting WON en 
de PCOB een interactieve presentatie hierover. Trainer 

en coach Henk Soutendijk vertelt over de resultaten 
van onderzoek over geluk en gezondheid. Want 

gelukkig zijn bevordert de gezondheid, geeft een 

betere weerstand en draagt bij aan een sneller herstel. 
Maar hoe doet je dat? Enerzijds heb je geluk als je 

gezond(er) ouder wordt; anderzijds vraagt het ook een 
inspanning van jezelf. In kleinere groepen – o.l.v. 

gespreksleiders - kijken we samen naar de 
mogelijkheden voor het bevorderen van het 

geluksgevoel door een flinke dosis positiviteit te delen 

met elkaar. 
De onderwerpen die aan de orde komen, zijn: 

· Het geluksgevoel 
· Werken aan geluk 

· Blij zijn met jezelf 

· Genieten – hoe doe je dat? 
· Omgaan met tegenslag 

· Nieuwe verbindingen met anderen. 
Deze middag op 21 mei a.s. is gratis toegankelijk. U 

bent welkom vanaf 14.00 uur in de ontmoetingsruimte 
van de Ichthuskerk, Kerkweg 34 in Lekkerkerk voor 

koffie met wat lekkers; om 14.15 uur start de middag. 

De middag zal om 16.30 uur afgelopen zijn. 
Voor vervoer kunt u een beroep doen op Bus Dichtbij, 

tel.: 0180-396630. 
 

 

 
 

 
 

 

 


