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Dienst van vandaag: 
ds. L. Schermers  

Eerste lezing: Hooglied 3: 1-5  
Tweede lezing: Johannes 20: 1-18  

   

Liturgisch bloemschikken 
Vandaag vieren we Pasen : het geheim van het leven 

dwars door de dood heen . Met open handen mogen 
we dat geheim vieren. Tussen de handen zien we een 

schaal vol witte bloemen.  

Ze vertellen over de gave van het licht dat volop 
stroomt . Onze handen mogen dat licht doorgeven . 

Rondom zien we doorzichtige kralen als de tranen van 
Maria - dwars door de tranen van verdriet  

en gemis heen, breekt de hoop door.  
 

Maria  

haar handen willen  
vasthouden  

wat niet vast te houden is  
geopende handen  

vertellen  

over  
het geheim  

van leven  
 

God  

Uw licht breekt  
onstuitbaar door  

 
Op adem komen 

Donderdagavond  9 april a.s.  bent u en ben jij van 
harte welkom welkom in de kerkenraadskamer van 

19.00 – 19.30 uur. 

We zingen, bidden, luisteren naar muziek en zijn stil. 
Een half uur voor God en voor onszelf. 

De groep is wisselend van samenstelling. Als u 
benieuwd bent, sluit gerust eens aan.  

Want het is goed om zo midden in de week even op 

adem te komen.  
  

Voorjaarsborrel 
De zondag na Pasen, 12 april, is er in de Tuinfluiter 

een voorjaarsborrel voor de gemeenteleden van 21+ 
tot en met de 40-. 

De uitnodigingen zijn vorige week verspreid. We hopen 

op een goede opkomst! 
Gera Spruijt, Marcel van de Kooi en ds. Luci Schermers 

 
 

 

 
 

 

Geef het licht van Pasen aan kinderen   
Collecteafkondiging  

Het is Pasen. We vieren het feest van de opstanding. 
Maar het verhaal van de opstanding van Jezus uit de 

dood is voor kinderen niet direct begrijpelijk. Voor 

Lotte bijvoorbeeld, 7 jaar oud. Ze verloor haar moeder 
aan kanker. Wat betekent het verhaal over de 

opstanding van Jezus dan voor haar? Hoe kon Jezus 
uit de dood opstaan en mama niet? Bij zulke vragen is 

het waardevol als er iemand is waarmee Lotte kan 

praten. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse 
Kerk, traint kerkelijke werkers op het gebied van 

Jeugdpastoraat en ontwikkelt daarvoor specifieke 
handvatten. Met de gemeenten denkt JOP graag mee 

over het totale jeugdbeleid. Ook ondersteunt JOP de 
ouders via het tijdschrift ‘Moments’ waarin ook het 

thema ‘rouw, afscheid en verder gaan’ aan bod zal 

komen. JOP gelooft dat de boodschap van Pasen een 
boodschap is die de moeite waard is voor ieder kind. 

Geef aan de collecte en steun het belangrijke werk van 
JOP! 

 

Jaarvergadering/gemeenteavond 
Op woensdag 15 april wordt de 

jaarvergadering/gemeenteavond gehouden.  
Aanvang 20.00 uur. Naast de gebruikelijke 

agendapunten zal mevrouw E. van der Waal – van 

Bruggen u informeren over het Knooppunt 
Levensvragen. Na afloop kunt u onder het genot van 

een hapje en een drankje naar de door J. Klerk 
gemaakte film over de bazaar 2014 kijken.  

We hopen op een goed bezochte avond.  
Namens de kerkenraad,  

Sicco Kooistra  

 
De bloemen van deze zondag gaan naar....      
…de  fam. Kortenoeven als groet van de kerk. 

 
Koster 
04-04 t/m 10-04 dhr. L. Hordijk 

11-04 t/m 17-04 fam. de Gier  
 

Kerkdienst zondag 12 april  

10.00 uur ds Tromp 
 

 
 

 
 

 

z.o.z. 
 

 
 



 
Voordracht nieuwe ambtsdragers 2015  

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

- een nieuwe ‘ouderenouderling’ (i.v.m. het aftreden 
van de heer M. Koen).  

- een wijkouderling ( i.v.m. de al langer bestaande 

vacature).  
U wordt in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor 

te dragen (t/m zondag 12 april).  
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  
 

  

Voorjaarswandeling  
Datum: zondag 19 april 2015  

Tijd: 11.30 – 12.45 uur  
Plaats: Ontmoetingskerk  

Na de dienst (en de koffie) willen we een korte 

wandeling maken van ongeveer een uur.  
Deze wandeling is bedoeld voor jong en oud, een 

echte gezinsactiviteit dus. En je hoeft geen geoefende 
wandelaar te zijn om met ons mee te kunnen.  

Ook zijn er een paar bijzondere momenten 
ingebouwd… kortom, we willen wandelen met 

aandacht!  

Tenslotte: dit is alweer de laatste activiteit voor het 
lopende seizoen, mis het niet!  

Commissie V&T  
 

 

Seniorenmiddag 9 april  
Op donderdag middag 9 april wordt er weer een 

seniorenmiddag gehouden in 't Voorhof , Dorpsstraat 1  
Aanvang 14.00 uur  

Deze middag neemt de heer J.W. de Jong uit Krimpen 

aan den IJssel ons mee de prachtige natuur in van de 
Krimpenerwaard . U kunt genieten van mooie beelden 

van de flora en fauna uit onze eigen omgeving. Wat 
wij vaak heel gewoon vinden, zullen we nu als heel 

bijzonder mogen waarnemen. Laat u daarom eens 
verrassen om door de lens van de ander mee te 

mogen kijken. Heeft u vrienden of kennissen, die dit 

graag ook eens willen zien, neem ze dan gerust mee. 
Onze chauffeurs staan vanaf 13.15 uur bij De 

Dertienhuizen voor u klaar, om u naar 't Voorhof te 
brengen. Voor ander vervoer kunt u bellen tot 7 april 

met Dicky (tel. nr. 510480). Iedereen die 

belangstelling heeft is weer van harte welkom.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
The Passion 2015 

 
“Eerst zien, dan geloven of  

eerst geloven en ga je het dan zien?” 

Slotlied van BLØF 

Open je ogen voor mij. 

Loop je geluk niet voorbij. 

 
Open je ogen voor mij. 

Loop je geluk niet voorbij. 
 

Er staat nooit iets in de sterren, 
wat een mens niet goed verstaat. 

Alsof elke vorm van uitleg 

het veel te moeilijk maakt. 
En je voelt het,  

en je ziet het, 
en je weet dat het zo is. 

Je kunt niet meer begrijpen 

Dat je nooit iets hebt gemist. 
 

Dus open je ogen voor mij. 
Loop je geluk niet voorbij. 

 
Iets bijzonders, heel eenvoudig. 

Het gebeurt de hele tijd 

Tot een donderslag bij heldere hemel 
Want vandaag gebeurt het ons….whohoho 

 
Open je ogen voor mij. 

Loop je geluk niet voorbij. 

Open je ogen voor mij. 
Loop je geluk niet voorbij. 

 
Open je ogen voor mij 

Loop je geluk niet voorbij 
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