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Bloemschikking 
 

Delen, 

breken, 

uitdelen. 
Wonderlijk 

hoe weinig 
door te delen 

verandert 

in overvloed, 
en velen voedt. 

 

 

 

Gij die ons voedt, 
schenk ons het inzicht 

dat delen 
verrijkt 

en de woestijn 

verandert 
in een oase. 

 
  

Jezus wordt gevolgd door een grote menigte en de 
leerlingen vragen zich af wat ze moeten doen om deze 

mensen eten te geven. 

Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en 
twee vissen, maar wat hebben we daaraan voor zoveel 

mensen (Joh. 6 :9). 
Jezus verdeeld het brood en de vis en ze vulden twaalf 

manden met wat overgebleven was van de vijf 

gerstebroden en de vissen die men had gegeten. 
  

Paars en roze : 
De liturgische kleur voor deze zondag is roze : het licht 

van Pasen schemert door het paars heen. 

Roze is dus een vermenging van paars en wit, symbool 
van in keer en lichtpunt. 

Het brood verwijst naar het geestelijke levensbrood 
dat Jezus rijkelijk uitdeelt en dat ieder mens voedt. 

  
Symboliek van het gaffelkruis : 

In de christelijke traditie is het zogenaamde gaffelkruis 

de kruisvorm die het meest herinnert aan een levende 
boom. Het gaffelkruis is een kruisvorm die door de 

schuin omhoog geheven armen lijkt op de vorm van 
een levende boom. 

De twee naar boven gestrekte takken drukken de 

verbinding met het menselijke en goddelijke uit. In het 
lijden en de ervaren ongerechtigheid wordt de aarde 

met de hemel verbonden. 
Het dragen van het kruis wordt ook wel ervaren als 

een loutering, als een doorworsteling en de 
overwinning op het lijden, het wordt een teken van 

opstand en opstanding. 

Het dode hout dat lijden en onrecht verbeeldt wordt 
langzaam maar zeker een vruchtbare bloeiende boom. 

Daarom is vandaag - de vierde zondag van de 
Veertigdagentijd - de knoestige tak in een gaffelkruis 

verandert om te eindigen met een bloeiend gaffelkruis. 

Met Pasen barst het leven uit het dode hout en bloeit!  
 
 

 
Kerkbalans 2012 

De actie kerkbalans 2012 is inmiddels afgerond. Als 
penningmeester ben ik verheugd om te kunnen 

melden dat we voor het eerst sinds jaren weer een 
kleine toename hebben kunnen waarnemen in de 

toezeggingen van u allen. Dit is, zeker gezien de 
onzeker economische situatie, een prachtig gebaar 

waar wij als Kerk mee vooruit kunnen.  

Het via actie kerkbalans toegezegde bedrag voor het 
jaar 2012 komt uit op € 52.243,-. Dit is een toename 

van 1,4% ten opzichte van 2011. Voor ZWO is voor 
2012 een bedrag van € 8.371,- aan toezeggingen 

ontvangen. Dit was vorig jaar met € 8.405,- wel iets 

hoger.  
Kortom we kunnen spreken van een prima geslaagde 

actie kerkbalans. Rest mij nog om alle vrijwilligers die 
weer langs de deuren zijn gegaan hartelijk te danken 

voor de inzet. 
 

Sobere Maaltijd: vrijdag 31 maart 2012 

Voorafgaand aan de Stille Week voor Pasen willen we 
traditiegetrouw 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. 
De maaltijd begint om 18.00 uur. 

Er zal gecollecteerd worden voor het Leger des Heils, 
dat zich ondermeer inzet voor de opvang van dak- en 

thuislozen, evangelisatie en ontwikkelingshulp. 

 
In de kerk hangt tot en met zondag 25 maart 2012 

een intekenlijst naast het loket van de keuken, waarop 
u zich kunt inschrijven. Daarna kunt u zich tot en met 

woensdag 28 maart 2012 nog aanmelden bij Nellie 
Dekker, telefonisch op nummer 06-269 883 78 of per 

mail op nellie.dejong@online.nl. 

U kunt dan tevens aangeven of u wilt meehelpen met 
de voorbereidingen op de sobere maaltijd (door het 

bakken van pannenkoeken). 
Commissie V&T" 

 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

…Ds. de Jong. 

 

Koster 
17-03 t/m 23-03 dhr. C. Hesse 

24-03 t/m 30-03 dhr. P. van Gorkum 

 
Kerkdienst zondag 25 maart 

10.00 uur Ds. L. M. Schermers 



 

 
Collecte zondag 18 maart 2012 

Wanneer bent u voor het laatst op vakantie geweest? 

Vakantie zien wij vaak als een prettige luxe. Dat is niet 
voor iedereen zo. Er zijn mensen die dag in dag uit de 

zorg dragen voor een partner die dementerend is. 
Voor hen is een onderbreking broodnodig om het vol 

te kunnen houden. De speciale vakantieweken van het 
Vakantiebureau geven mantelzorgers deze 

mogelijkheid om op adem te komen. Voor de 

verandering kunnen zij even de zorg voor hun partner 
delen. Vandaag is de reguliere collecte bestemd voor 

het diaconale werk van Kerk in Actie in Nederland, 
waaronder de vakantieweken van Het Vakantiebureau. 

Wij bevelen deze collecte van harte aan!   

  
 
Comissie V&T 

Rondleiding door de stad Utrecht met zijn vele kerken. 

Op zaterdag 14 april is er een rondleiding naar 
verschillende kerken georganiseerd door de 

redactieleden van het blad Open Deur. De kosten voor 
deze dag zijn 15 euro voor leden maar ook voor niet 

leden van dit blad. Hiervoor krijgen we koffie, thee, 
een lunch en entrees tot vele kerken. De start is in de 

Lutherse kerk en de lunch in de Nicolaikerk en de 

route(die langs andere kerken en kluizen voert) zal 
worden afgesloten in de Doopsgezinde kerk. In iedere 

pleisterplaats ziet,  hoort en beleeft u iets anders. U 
bent van 11:00 tot 17:00 uur onder de pannen.Het is 

een afwisselend programma en een leuke herinnering 

om mee naar huis te nemen. De dames van de 
bijbelgesprekgroep (waaruit het Open Deur blad met 

elkaar onderwerpen besproken worden) waren 
enthousiast en wilden graag aan deze dag meedoen. 

Wij van Vorming en Toerusting en de 
bijbelgespreksgroep dachten dat het soms ook voor 

meerdere mensen in de smaak zou kunnen vallen. Is 

dat bij u ook het geval? Mail dan naar 
elsvdlaan@chello.nl of bel naar 0180-512704.  

De aanmeldingen lopen erg goed. Dus wacht niet te 
lang met uw aanmelding.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Groothuisbezoek 
Tijdens een van de groothuisbezoeken bracht een van 

de deelnemers zijn gedachten onder woorden met 
betrekking tot het woord liefde. 

Het bleek heel verrassend dat onze taal een woord 
heeft gevonden waarmee je door te schuiven met de 

letters een interessant gesprek kunt hebben over het 

begrip waarnaar het woord verwijst. 
Zo kun je van de letters l i e f d e de volgende 

woorden maken die allemaal betrekking kunnen 
hebben op dit ene woord: 

lief, leed, deel, edel , lef, eed, lied, leef 

Je kunt al associërend soms tot verrassende 
gesprekken komen !  

 
 

Passieconcert 
De Chr. Gemengde Zangvereniging “ Soli Deo Gloria “ , 

dirigent Bert Visser , zal  D.V. zaterdag 31 maart 2012 

een Passieconcert geven in de “ Ontmoetingskerk ”, 
Hoofdstraat 90, 2931 CL in Krimpen aan de Lek. 

Uitgevoerd worden : “ The Crucifixion ”van John 
Stainer en de “ Misa Criolla “ van Ariël Ramirez.  

Als solisten treden op : René Heemskerk , tenor en 

Patrick Pranger , bas/bariton. Terwijl de orgel – en 
pianobegeleiding in handen is van Cees-Willem van 

Vliet . Dit concert begint om 20.00 uur . De kerk gaat 
open om 19.30 uur. De toegang is gratis en aan de 

uitgang wordt er gecollecteerd voor de bestrijding van 
de kosten. Iedereen is van harte welkom !  

 
 
 


