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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dromen en ontdekken 
God, help ons om zo nu en dan 

even stil te staan, 
zoals nu. 

Om na te denken 

over onszelf en de wereld. 
Geef dat we dan dromen 

over hoe het kan zijn. 
Dan ontdekken we ook 

wat er nog moet veranderen. 

 
ZWO-dienst 

In deze ZWO-dienst willen we uw aandacht vragen 
voor een nieuw project dat we willen gaan steunen. 

Het heet " Kinderen terug naar huis "  in Noord-
Uganda . Een project van  Kerkinactie van " Kinderen 

in de Knel ". U gaat een filmpje zien . In dit filmpje trof 

ons het enthousiasme van de medewerkers .  
Wij hopen dat dit enthousiasme op u ook aanstekelijk 

zal werken. En dat u van harte uw steun wilt geven.  
Groeten van de ZWO-commissie  

 

Van de kerkenraad: 
* De mensen,  die zondag 27 januari j. l.  het Heilig 

Avondmaal vierden,  is het natuurlijk opgevallen dat er 
gebruik gemaakt is van heel kleine , plastic bekertjes 

om de wijn te drinken i. p. v.  de gebruikelijke grote 

Avondmaalbekers. De kerkenraad heeft hiertoe 
besloten vanwege de griepepidemie.  

Deze vorm van Avondmaal vieren was eenmalig.  
De heer D. Voogt heeft op korte termijn de bladen 

gemaakt voor deze bekertjes.  
* Agenda: 

- Vandaag is de voorganger van de ZWO-dienst: dhr. 

Van der Plicht uit Waddinxveen.  
Schriftlezingen: Psalm 8 en 1 Johannes 4:19 t/m 5:14.  

- Volgende week 10 februari is er 
SchoolKerkGezinsdienst met ds. Luci Schermers 

- De kerkenraad wijst U alvast op de jaarvergadering 

van woensdag 17 april a. s., aanvang 19. 30 u.  
Het onderwerp zal zijn: het nieuwe Liedboek. 

 Natuurlijk staat ook de bespreking van de financiële 
stukken, zoals gebruikelijk, op de agenda.  

* Thirza v. d. Weyde (een Havo 5-leerlinge van de 
Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad) 

organiseert in het kader van haar eindexamenwerkstuk 

een evenement voor basisschoolkinderen op haar 
school. De opbrengst daarvan gaat voor 100% naar 

een goed doel en wel naar de Stichting ‘Vijf broden en 
Twee vissen’ (www. vijfbrodenentweevissen.nl). 

Zij heeft gevraagd of er ook in onze kerk bekendheid 

aan gegeven mag worden en heeft daarvoor een 
poster opgehangen en een aantal flyers met meer 

informatie in de ontmoetingsruimte neergelegd.  

Pastoraal spreekuur 

donderdag 7 februari is er geen pastoraal spreekuur, 

donderdag 14 februari bent u weer van harte welkom! 
ds. Luci Schermers 
 

Aswoensdag: Sobere maaltijd en Vesper 

Sobere maaltijd 
Op D.V. woensdag 13 februari 2013 is het 

aswoensdag, het begin van de 
veertigdagentijd. 

We willen bij elkaar komen om een sobere 
maaltijd te vieren. Met deze maaltijd willen 

we onze verbondenheid uitdrukken met mensen in de 

samenleving, ver weg en dichtbij, die wel wat extra 
steun kunnen gebruiken. 

Er zal een lijst worden opgehangen waarop u zich kunt 
opgeven voor de maaltijd. 

Aanvang: 18.30 uur in de ontmoetingsruimte. 

 
Vesper 

Aansluitend op de sobere 
maaltijd willen we een vesper 

houden. Dit is een korte 
meditatieve avonddienst, waarmee we de bezinnings-

periode op weg naar Pasen mee willen beginnen. 

Er zal gecollecteerd worden voor een goed doel. 
Aanvang: 19.30 uur in de kerkzaal. 

We hopen u bij de sobere maaltijd en/of de 
vesper te ontmoeten! 

Commissie V&T 

 
Huispaaskaars 

Ook dit jaar is het weer mogelijk om de traditionele 
huispaaskaars te bestellen. 

Op het prikbord naast het keukenluik , en in de gang , 

hangen de posters met de afbeeldingen, 
tevens is dit de intekenlijst waarop U uw keuze 

kenbaar kunt maken. 
De uiterste besteldatum is 18 februari.  

Hartelijke groet Corrie Koen 

 

Koster 

02-02 t/m 08-02 dhr. J. Klerk 
09-02 t/m 15-02 dhr. L. Hordijk 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

…..  Sandra Eikelenboom  ter bemoediging 
 

Kerkdienst zondag 10 februari 

10.00 uur Ds. L. Schermers 

 

 

z.o.z  



 

 

 

 

 

 
Aanschaf van een AED 
 

Inmiddels hebben we een 
AED (Automatische 

Externe Defribillator) 

apparaat aangeschaft.  
De koop van dit apparaat 

is mede mogelijk gemaakt 
door de inbreng van de EHBO en de (forse) subsidie 

van Rabobank Krimpenerwaard. Een AED is 

gemakkelijk te bedienen d.m.v. gesproken tekst. 
Uiteraard hopen we dit apparaat nooit te hoeven te 

gebruiken. Desondanks vinden we het toch raadzaam 
om een instructiebijeenkomst te houden voor diegenen 

die daar in geïnteresseerd zijn om op een juiste wijze 

het apparaat te gebruiken.  
Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij Jan 

de Korte, e-mail jdekorte@zonnet.nl of tel. 551427. 
Namens het CvK 

Jan de Korte en Ary-Jan Boer  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 april: jeugddienst! 
Op zondag 21 april is er weer een jeugddienst. Als er 

jongeren zijn die willen meedenken 
over een onderwerp, invulling of liederen om te zingen 

dan willen we dat graag 

straks na de dienst alvast een keer bespreken. 
We zien elkaar in de jeugdruimte (creche). 

 
De jeugdouderlingen  

(Wietske Schreuder en Aart Westerduin) 

 

 

 

 

 

 

 
 


