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Dienst van vandaag:  ds. J. A. Compagner 
 

Bloei 
Geworteld 

in de aarde, 

gericht 
op het licht 

 
Elke keer 

weer hoger 

rekken, 
telkens maar 

weer verder 
strekken 

-groeien 
om to bloei  

te komen. 

 
Mensen zijn 

als bloemen. 
Ze leven 

van het licht. 

 
Vakantie 

Van 27 april - 7 mei heb ik vakantie. Ik hoop niet dat 
het nodig is, maar mocht er onverhoopt een predikant 

nodig zijn, dan is bij dhr. J.H.R van Mastrigt bekend 

welke predikant uit de classis waarneemt. Op 8 mei 
hoop ik uitgerust en wel weer met het ouderenreisje 

mee te gaan.  
ds. Luci Schermers  

 
Koninklijke onderscheiding 

Afgelopen donderdagmorgen heeft mw. Cobie 

Nieuwenhuizen uit de hand van burgemeester 
Cazemier een Koninklijke onderscheiding ontvangen 

voor al haar vrijwilligerswerk in het verleden en ook 
nu. Ook in onze kerkelijke gemeente zijn we erg blij 

met haar inzet. Daarom feliciteren wij haar van harte! 

 
Omzien naar elkaar 

*Mevrouw Kraan – van Spengen is sinds 17 april 
opgenomen in het IJsselland ziekenhuis om aan te 

sterken. Afd. Geriatrie, Kamer D221 
Prins Constantijnweg 2 
2906 ZC  Capelle aan den IJssel 

*Mw. Sluijter-Gutteling is overgeplaatst naar  
Aafje zorghotel, 

locatie SFG 

Kleiweg 500 
3045 PM Rotterdam 

Voor beide geldt: Een kaartje zal op prijs worden 
gesteld. 

 

Voedselbank – Product van de maand  
Het product van de maand april is groente in blik, en 

in mei wordt het product pakken sap.  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. 

 
Open Joodse Huizen 2018  

Van 28 april tot en met 6 mei vinden opnieuw de Open 

Joodse Huizen dagen plaats. Tijdens deze dagen 
worden verhalen verteld over het joodse leven in en 

om de Tweede Wereldoorlog.  
Er vinden ruim 160 herdenkingen plaats door heel het 

land. De dichtstbijzijnde Open Joodse Huizen bevinden 
zich in Gouda. Op 3 mei wordt aan de Hoge Gouwe 99 

bijvoorbeeld het verhaal verteld van het Duitse gezin 

Kahlenberg dat in 1941 naar Nederland vluchtte en 
samen kwam te wonen met de weduwe Gertrud 

Brahn-Birnbaum. Marijn Teunissen geeft op bijzondere 
wijze vorm aan hun verblijf in Gouda en de 

gebeurtenissen die volgden met muziek van Jaap en 

Ruben Mulder.  
In tegenstelling tot voorgaande jaren kunt u hier dit 

jaar op eigen gelegenheid naar toe gaan. Voor meer 
informatie kunt u kijken op www.openjoodsehuizen.nl.  

Commissie V&T 

 
Samenwijzer 

De kopij voor de SamenWijzer 33.6 over de periode 6 
mei t/m 17 juni 2018 dient uiterlijk zondag 29 april a.s. 

bij de redactie ingeleverd te zijn 
 

Bloemen van deze zondag gaan naar… 

… de hr. en mw. Hordijk, voor het jarenlang regelen 
van  de predikanten. 

…. Mw. C. Nieuwenhuizen-v.d. Berg, als felicitatie voor 
haar Koninklijke onderscheiding.  

 

Koster 
28-04 t/m 04-05 dhr. C Hesse 

05-05 t/m 11-05 dhr. J. Klerk 
 

Kerkdienst zondag 6 mei: 
10.00 uur ds. L. Donkersloot 

 

 
 

 
 

Feest van de Geest     z.o.z.  

 
 

 



 
 

Feest van de Geest 13 t/m 20 mei  
Het Feest van de Geest komt rap nader bij, nog even 

en het is zover. Onze kunstenaar, Anneke Slappendel, 
heeft heel hard gewerkt en is bezig met de afronding 

van haar laatste beeld, nummer 7! Het wordt vast een 

prachtige tentoonstelling en een evenement  waarbij 
wij ons kunnen bezinnen op het thema “Levensadem”,  

even tot stilte komen in een drukke week en mensen 
ontmoeten. Er zijn persberichten naar allerlei media 

uitgegaan, maar om er een succes van te maken, 

hebben we vooral u als gemeentelid nodig!  
Voor woensdag, vrijdag en zaterdag hebben we nog 

mensen nodig die gasten willen verwelkomen. Dat 
betekent koffie en thee schenken en mensen naar de 

expositie en de “filmruimte” begeleiden. Bovendien 
krijgen gasten de gelegenheid een gebedsvlag te 

maken om aan de lijn op te hangen. Dit biedt 

misschien een opening voor mooie gesprekken.  
En we hebben u natuurlijk ook nodig om deel te 

nemen aan de workshops  
of zomaar uw gezicht te laten zien en natuurlijk, om 

het verder te vertellen. Nodig uw buren of kennissen 

eens uit die nog nooit de kerk van binnen  
hebben gezien! Wij hopen dat u in beweging komt, 

levensadem krijgt om het met ons mee te vieren!  
Het programma:  

Zondag 13 en 20 mei bijzondere diensten uiteraard.  
Dinsdag:  

koffieochtend voor bewoners Dertienhuizen, Marijke 

Staete en Rotonde.  
’s middags swingen of ademloos luisteren naar de JJA- 

Band  
Woensdag:  

’s ochtends vrouwengespreksgroep Open Deur .  

’s middags Sing In Pinksterliederen en poëzie. 
Kunstenaar Anneke Slappendel is aan het werk en legt 

uit.  
Donderdag:  

’s ochtends Op adem komen? pastoraal spreekuur door 

Luci . ’ 
s avonds Op adem komen! Meditatief moment 19.00 – 

19.30 u  
Vrijdag: 

 ’s ochtends knutselen voor de bazaar (niet voor 
buitenstaanders).  

’s middags Workshop liturgisch bloemschikken  

Zaterdag:  
’s ochtends eventueel bezoek aan St.Joseph, lezing 

Kees Fens .  
’s middags Anneke is aan het werk en legt uit. 

Fietstocht naar andere kerken.  

Namens de commissie, Marianne van der Bas 
 


