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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van  
Zondag 31 december  en Maandag  1 januari  

ds. L. Schermers 
 

Voedselbank – Product van de maand  

Het product van de maand januari is wasmiddel. 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.  

  
Reserveer de data. 

Volgend jaar hopen we op woensdagmiddag 31 januari 
de seniorenontmoeting te organiseren en op dinsdag 8 

mei gaan we een dagje op stap met de bus.  Als U 
erbij wilt zijn en/of mee wilt gaan, dan kan U dat 

alvast noteren in uw agenda.  Nadere info volgt later.  

De diaconie.  
 

Bloemen 
Zondag 31 december zijn de bloemen voor de hr. en 

mw. v.d. Vrie voor hun 45 jarig huwelijk. Ook veel 

sterkte gewenst van de gemeente. 
 Op 1 januari is er een bos voor Ds .Luci Schermers. 

 

Top2000 

 
De Top2000 op de radio is bijna weer voorbij. 

In de Top2000 staan veel  liedjes met inhoud: liedjes 
die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en 

herinneringen oproepen.   
Op zondagavond  4 maart 2018 willen wij weer een 

Top2000dienst  in onze Ontmoetingskerk organiseren, 

met een band en als spreker onze eigen Ds. Luci 
Schermers. 

We zijn dus weer op zoek naar suggesties voor liedjes 
uit de Top 2000 en het verhaal erbij waarom dat 

specifieke nummer iets met je doet. De keuze kan 

gestuurd worden naar: erikateeuwen@upcmail.nl of 
schrijf het op een lijst naast het koffieluik.  

 
Op de site van www.top2000kerkdienst.nl staat in de 

top 3 het liedje “Imagine” van John Lennon. 

De Engelse tekst drukken wij hierbij af. 
Het liedje is te vinden op Lennon’s  gelijknamige 2e  

soloalbum uit 1971. 
 

Imagine there's no heaven, It's easy if you try 
No hell below us, Above us only sky 

Imagine all the people, Living for today... 
 

Imagine there's no countries, It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for, No religion too 
Imagine all the people, Living live in peace... 

 
You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 
And the world will be as one 

 
Imagine no possessions, I wonder if you can 

No need for greed or hunger, A brotherhood of man 
Imagine all the people, Sharing all the world... 

 

You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 
And the world will live as one 

=============================== 

Stel je voor, er is geen hemel,  Het is eenvoudig als je 
het probeert 

Geen hel onder ons, Boven ons alleen maar lucht 
Stel je voor dat alle mensen, Leven voor vandaag… 

 

Stel je voor, er zijn geen landen, Het is niet moeilijk 
voor te stellen 

Niets om voor te doden of te sterven, Ook geen geloof 
Stel je voor dat alle mensen, vreedzaam samenleven 

 
Je zou kunnen zeggen, ik ben een dromer  

Maar ik ben de enige niet 

Ik hoop dat je erbij komt, op een dag 
En de wereld zal één zijn 

 
Stel je voor, er is geen bezit,  

Ik vraag me af of jij dat kunt 

Geen reden voor hebzucht of honger,  
Een gemeenschap van mensen 

Stel je voor dat alle mensen, De wereld samen delen 
 

Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben 
Maar ik ben de enige niet 

Ik hoop dat je erbij komt, op een dag 

En de wereld zal één zijn 
 

Koster 
30-12 t/m 05-01 dhr. A. Voogt 

06-01 t/m 12-01 dhr. P. van Gorkum 

 
Kerkdienst zondag 7 januari  

10.00 uur  Ds. M. Gouwens de Gier  
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