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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van deze morgen:  
Ds. L. Schermers  

Eerste lezing Rom. 5: 1-11  
Tweede lezing Lukas 13: 1-9  

 

 Liturgisch bloemschikken 
schoenen aan  

om met hem  
op weg  

te gaan  

die ons voorgaat  
naar de ander  

ons voorgaat  
naar leven  

gevangen  
deze zoon van God  

waar is het recht  

wie doet een stap  
God  

het is  
zo donker  

laat liefde bloeien  

 
Op deze derde zondag van de veertigdagentijd worden 

er weinig tot geen stappen gezet.  
Er is sprake van verharding en onwil . De 

Schriftgeleerden en hogepriesters gaan er  

als het ware dwars voor liggen - te zien aan de 
liggende bloemen .  

Zal de witte bloei het redden ? Hoe sterk is de liefde ?  
 

Belijdenisgroep 
Morgenavond, maandag 29 februari om 19.30 uur 

komt de belijdenisgroep bij elkaar.  

Het thema is: ‘Hemels water’. We gaan dus in gesprek 
over de doop. 

Zaterdag 5 maart gaan we als groep naar het klooster 
Koningsoord in Arnhem. 

Daar hopen we een paar vieringen mee te maken en 

zullen we de belijdenis- en doopdienst van 27 maart 
voorbereiden.  

  
Op adem komen 

De eerste donderdagavond van de maand is er een 
half uur met muziek, stilte en gebed.  

Omdat we leven in de veertigdagentijd dit keer geen 

muziek uit Taizé, maar ik hoop u muziek te laten horen 
uit de Mattheüs Passion van J.S. Bach. 

Welkom donderdagavond 3 maart 19.00-19.30 uur in 
de kerkenraadskamer. 

ds. Luci Schermers 

 
 

 

Wereldsgebedsdag 
De jaarlijkse viering van de Wereldsgebedsdag wordt 

gehouden op vrijdag 4 maart. 
Deze viering is voorbereid door de vrouwen uit Cuba. 

Het thema is: Ontvang mij als een kind! 

Wat is het bijzonder dat over de gehele wereld 24 uur 
lang dezelfde gebeden en liederen worden gezongen. 

We nodigen u van harte uit om daar deel aan te 
nemen. 

De viering begint om 18.30 uur in de Katholieke kerk. 

Emmastraat 26 te Lekkerkerk. 
Met een hartelijke groet 

Loes Roersma en Wiesje Littel 
 

Lief en leed 
De heer J. Kraan is maandag 22 februari naar 

aanleiding van hartritmestoornissen in het IJsselland 

ziekenhuis opgenomen. 
Na onderzoek bleek het een tia te zijn geweest. 

Hij mocht vrijdag weer naar huis, tot grote blijdschap 
van de familie, maar moet wel rustig aan doen. 

We wensen hem een spoedig herstel. 

 
Samenwijzer 

De kopij voor de Samenwijzer 31.5 over de periode 13 
maart t/m 8 mei 2016 dient uiterlijk zondag 6 maart 

a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn. De periode is 

met een week verlengd! 
 

Repetities cantorij starten weer 
Zondag 6 maart beginnen de repetities van de cantorij 

weer. In de dienst van Witte Donderdag hopen we 
enkele een- en meerstemmige liederen ten gehore te 

brengen. U bent van harte welkom om vanaf 9.00 

u.mee te oefenen op de voorafgaande zondagen.  
Meer informatie bij Annemarie Kraan, Marianne v.d. 

Bas en Klaas Rigterink 
 

 

Koster 
27-02 t/m 04-03 dhr. P. van Gorkum  

05-03 t/m 08-03 dhr. C. Hesse 
09-03 t/m 11-03 dhr. H. Broekhuizen  
 

Kerkdienst zondag 6 maart   

10.00 uur ds. L. Schermers 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
Voordracht nieuwe ambtsdragers 2016 

Ook dit jaar zoeken we nieuwe ambtsdragers. 
Het gaat nu om: 

- twee wijkouderlingen  i.v.m. het vertrek van J.A.      

  Berends en de al langer  bestaande vacature 
- een voorzitter van de kerkenraad i.v.m. het aftreden  

  van M. van der Bas – van der Mark 
- een voorzitter CvK (ouderling/kerkrentmeester)   

  i.v.m. het aftreden van J. de Korte 

- een diaken i.v.m. het aftreden van W. Siebenga 
 

U wordt in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor 
te dragen (t/m zondag 6 maart). 

Het formulier kunt u in de daarvoor bestemde dozen in 
de Ontmoetingsruimte deponeren. 

U vindt dit formulier in de laatste Samenwijzer, maar 

ook naast de dozen ligt een aantal grosbriefjes. 
We hopen op veel respons. 

Namens de kerkenraad, Sicco Kooistra scriba 
 

 

Gebed 
God, 

Op deze zondag in het voorjaar 
waarop uw schepping uitbarst 

in jubel en vrolijkheid 
in kleur en licht 

danken wij u. 

Laat deze dag ons brengen 
verlichting 

helderheid 
bezinning; 

bewaar ons voor het gepieker 

over wat ons zou ontbreken 
of wat ons morgen weer te doen staat. 

Laat dit een dag zijn van uw  
nieuwe lente 

Bert Kuipers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Israëlavond  
Vrienden van Israël in de Krimpenerwaard organiseert 

een Israëlavond met dominee Piet van Midden uit 

Bergambacht op 7 maart.  
 

Op maandagavond 7 maart houdt dominee Piet van 
Midden een lezing over Israël, met als onderwerp, wat 

zijn we Kwijt, wat zijn we Rijk, in de Rozenlaankerk 
aan de Rozenlaan 11 in Ouderkerk aan den IJssel. 

Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er ontvangst 

met koffie of thee. U bent van harte welkom.  
Toegang gratis.  

Collecte ten bate van terugkeer van Joden naar het 
beloofde land.  
 


