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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dat jouw leven 

anderen tot zegen mag zijn 

je ogen met mildheid kijken, 
je handen open en zorgzaam zijn, 
je oren luisteren, 
je woorden oprecht zijn, 
je hart bewogen wordt 
voor de mensen op je weg. 
Dat de Eeuwige jouw weg 

zegent. 
   

SYMBOLIEK IN DE SCHIKKING : 
De mantel van  Saul is het teken 

dat hij koning van Israel is, maar 
dit koningschap is gebouwd op 

puinhopen. Op het moment dat David in de 

rotsspelonk een slip van Sauls' 
mantel afsnijdt wordt het koning- 
schap van Saul gescheurd. 
David had Saul kunnen doden maar 
vergeldt geen kwaad met kwaad. 
Dit is het konin gschap naar Gods 

hart. Op de lavastenen ligt een stukje 

paars slip als teken dat Sauls macht 
gebroken is en dat David zijn koning- 
schap waardig is. 
Er staat een tweede waxinelichtje 

tussen de lavastenen. 

 
Grosbriefjes 

In de komende Samenwijzer zult U weer een 
grosbriefje aantreffen i.v.m. de voordracht voor de 

nieuwe ambtsdragers die we ook dit jaar zoeken. 
We zoeken een praeses (opvolging van Hans v.d 

Hoven), een wijkouderling (opvolging van Jantine 

v.Gemerden) en een diaken (opvolging van Wietske 
Schreuder). In de vacature van ouderling-

kerkrentmeester als penningmeester van de kerk 
(opvolging van Ary Jan Boer) is, op grond van de 

voordracht van vorig jaar, reeds voorzien! 

Binnenkort kunt U de grosbriefjes deponeren in de 
daarvoor bestemde dozen, die dan in de 

ontmoetingsruimte zullen staan. 
 

Kaartje 

Dhr. Vliegenthart is 28 februari jarig. Wegens 
omstandigheden kent hij geen namen meer maar 

een kaartje zal zeker op prijs worden gesteld. 
Stadszicht, Geriatrisch Centrum Afdeling Korkuslaan 

Overschiesekleiweg 555 
3045 LJ Rotterdam 

 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 
…..  Mevr. Broekhuizen,ter bemoediging en naar  

Mevr. K. Banis-Snoeij, ter bemoediging. 

Wereldgebedsdag. 
Ieder jaar wordt op de eerste vrijdag van maart deze 

dag gevierd in allerlei landen. 
Al jaren vieren we dit in Lekkerkerk en zo ook dit jaar 

om 14.00uur in de Ichtuskerk aan de Kerkweg. 

Het thema dit jaar is: Hoezo,een vreemdeling?en 
voorbereid door vrouwen uit Frankrijk. 

Op www.wereldgebedsdag.nl staat meer informatie 
over de gekozen projecten en het Nederlands Comite 

Wereldgebedsdag. Zie ook bladzijde 122 van de 

Samen Wijzer nr. 4 van dit jaar. Het is fijn om samen 
te bidden te lezen en te  zingen. 

Doet u mee? Tot ziens.           M.Klip Barmentloo. 
 

Collecten 40 dagen tijd 
Elke dag in de 40dagentijd kunnen we opnieuw 

beginnen. Met genieten en geloven, met vieren en 

vasten. Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan 
er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. 

Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer 
hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij 

willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw 

leven! 
Kerk in Aktie heeft in de 40 dagen tijd film materiaal 

beschikbaar gesteld. Verleden week, de eerste zondag 
in de 40 dagen tijd zag u het filmpje van Nieuw Leven 

in China. Vandaag staan we stil bij Exodus Nederland 

en Kerken met Stip. Zij helpen ex-gedetineerden bij 

het vinden van een zinvolle plek.   
 

Pastoraal spreekuur 

Voorlopig is er iedere donderdagochtend vanaf 9.15 
uur tot 12.30 uur een pastoraal spreekuur. 

U bent dan van harte welkom in de kerkenraadskamer 
voor een kop koffie of thee en een gesprek. 

Het zou fijn zijn als u van te voren afspreekt via 010-

451.78.40 of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl 
Met een hartelijke groet, 

ds. Luci Schermers 
 

Gespreksgroep 

De groep “Bijbelse beelden en hun geheim” zou op 26 
februari bij elkaar komen, maar deze bijeenkomst is 

verschoven naar dinsdag 5 maart.  Op die avond 
hopen we te spreken over de wonderverhalen over 

Jezus. Welkom om 20.00uur in de kerkenraadskamer. 
 

Koster 

23-02 t/m 01-03 dhr. C. v.d. Schans 
02-03 t/m 08-03 dhr. J. Klerk 

 
Kerkdienst zondag 3 maart 

10.00 uur Ds. Tromp 

http://www.wereldgebedsdag.nl/
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