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WELKOM 
Van harte welkom in de Lindtse kerk. Wij wensen u en jou een 

goede dienst toe.  

DE DIENST VAN VANMORGEN 
Voorganger Prop. mw. C.W.D. Eikelenboom – den Uijl 
Organist Niels Martin 

Bijbellezingen Jesaja 38: 1-8 
Lucas 11: 9-12 

Liederen 62: 4 en 5 
513: 2 en 4 
634: 1 en 2 
121: 1 en 3 
923: 1, 2 en 3 
23b: 2, 3, en 5 
218: 1, 2, 4 en 5 

Inzameling van gaven 
 

1e: Dokters van de wereld 
2e: Kerkbeheer 

Kindernevendienst 
Voor de kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst. Zij gaan in 

de loop van de kerkdienst naar hun eigen ruimte en komen voor de 

zegen weer terug. Dan komen ook de kinderen van de oppas in de 

kerk zodat iedereen de zegen kan ontvangen.  

Bijbellezing: Jesaja 38: 1-8 
1 Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet 

Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei: ‘Dit zegt de 

HEER: Maak je laatste wilsbeschikking op, want je sterft. Je zult niet 

meer beter worden.’ 2 Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur en 

bad tot de HEER: 3 ‘HEER, ik smeek u, neem toch in aanmerking dat 

ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht 

en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen.’ Daarbij stortte hij 



bittere tranen. 4 Toen richtte de HEER zich opnieuw tot Jesaja: 5 ‘Ga 

naar Hizkia toe en zeg tegen hem: “Dit zegt de HEER, de God van je 

voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. 

Welnu, ik geef je nog vijftien jaar te leven, 6 en ik zal jou en deze 

stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Ik zal deze 

stad beschermen.”’ 7 Jesaja zei: ‘De HEER geeft u het volgende teken 

dat hij zijn belofte zal nakomen: 8 ik laat de schaduw op de 

zonnewijzer van Achaz tien graden achteruitgaan in plaats van 

vooruit.’ En de schaduw ging tien graden achteruit. 

Bijbellezing: Lucas 11: 9-12 
Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je 

zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want wie 

vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden 

opengedaan. 11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om 

een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12 Of een 

schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Als jullie dus, ook al zijn 

jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer 

zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie 

hem erom vragen.’ 

1e collecte: Dokters van de wereld 
De organisatie “Dokters van de wereld” vangt o.a. dak-en thuislozen 

op, geeft medische zorg, verwijst door naar de juiste instanties en 

bepleit het welzijn van mensen zonder verblijfsvergunning. 

Mevrouw M. Bodestaff is werkzaam bij Dokters van de wereld en zal 

in de dienst iets vertellen over haar werk.  

 

 

 

 

http://doktersvandewereld.org/


NA DE DIENST 
Na de dienst ontmoeten wij u en jou graag voor een kopje koffie of 

thee. Voor de kinderen is er limonade.  

Om 11.45 begint een bijzonder koffieconcert. “Onze” organisten 

Rinske Rinkel, Kees Kraaijeveld, Niels Martin en Wim de Korver 

zullen gezamenlijk een concert geven op orgel en piano. Gelet op 

hun talenten verwachten wij een muzikale verrassing.  

Het concert is gratis toegankelijk, na afloop wordt een collecte 

gehouden voor de onkosten. 

BLOEMENGROET 
De bloemengroet vanuit de Lindtse Kerk is voor Mevr. M. 

Brussaard-Pleijsier. Zij was vorige week jarig. 

ACTIVITEITEN KOMENDE WEEK 
Maandag 27 februari, 19.15 uur in de Pietermankerk: gebedskring 

Maandag 27 februari, 19.00 uur: Preekvoorbereiding 

Woensdag 1 maart, 14.00 uur in de Lindtse kerk: Ouderensoos 

Woensdag 1 maart, 18.30 uur in de Lindtse kerk: Broodmaaltijd 

VAN DE DIACONIE 
Misschien denkt u de laatste weken tijdens de koffie na de dienst 

wel: `Het lijkt hier verdacht veel op dat beroemde plein uit Marcus 

11: 15 tot 17`. Er woeden statiegeldflessen ingeleverd, 

groentepakketten besteld en alvast betaald, geld gewisseld, de 

deeldoosjes worden uitgevent, binnenkort worden er plantjes 

verkocht, er komt geen eind aan... Besef dan wel dat de diakenen dit 

niet doen om er zelf rijk van te worden! We zijn aan het schrapen 

om het toegezegde bedrag bijeen te halen waarmee kinderen uit 

hun slavenbestaan worden gehaald en naar school kunnen. We 

hopen dat u blijmoedig blijft helpen! 

  



40-DAGENTIJD 
Komende woensdag is het aswoensdag, en daarmee begint de 40-

dagentijd.  

In de Lindtse kerk wordt hier op verschillende manieren aandacht 

aan besteed: 

Broodmaaltijd 

Elke woensdag (van 1 maart tot en met 12 april) is er om 18.30 een 

broodmaaltijd. Een manier om elkaar te ontmoeten en even stil te 

staan bij de 40-dagentijd. We vragen een bijdrage van € 3,50 voor 

de onkosten.  Graag wel even doorgeven aan Tineke als je wilt 

komen: cjdon@pkn-zwijndrecht.nl of telefonisch: 842 67 06 

Wij hopen u en jou te mogen begroeten. 

Tineke Don en Arianne Lodder 

Deeldoosjes 

Er worden deeldoosjes uitgedeeld om daarin thuis te sparen. Deze 

40-dagentijd kunnen we misschien wat meer denken aan mensen 

die het minder hebben dan wij door te besparen op onze uitgaven 

en te sparen voor SAVE, het project tegen kinderarbeid in India.  

Bloemschikking 

Zoals elk jaar zal er ook elke zondag een symbolisch bloemstuk 

staan dat past bij het thema van die zondag. 

Kindernevendienst: Geloof in het leven 

Met de kinderen kijken we naar het project “Geloof in het leven” We 

komen mensen tegen die ontdekken dat God een God van leven is. 

In de kerk hangt een poster van een zon die opkomt en steeds meer 

gaat schijnen. Vandaag lezen we een verhaal van Jezus die op de 

proef wordt gesteld. Ken je dat? Dat je iets moeilijks moet doen om 

te laten dien wat je kunt? Daar gaat het vandaag over.  

  

mailto:cjdon@pkn-zwijndrecht.nl


5 MAART: RUILZONDAG 
De komende maanden zullen we op de eerste zondag van de maand 

“kerken” in de Open Hof kerk. De gemeente van de Open Hof kerk 

komt dan naar de Lindtse kerk. Wij hopen dat op deze manier de 

gemeente van de Open Hof kerk zich beetje bij beetje thuis zal gaan 

voelen in de Lindtse kerk. Volgende week bent dus u van harte 

welkom in de Open Hofkerk, de dienst begint gewoon om 10.00 uur.  

 

SPELDENPRIK 
Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 

95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te 

Wittenberg. Het  komende jaar, waarin we als kerk stilstaan bij ‘500 

jaar protestant’, plaatsen we hier elke week een “speldenprik” . 

Deze speldenprikken zijn, zoals het woord al zegt, scherp en 

nodigen ons uit tot nadenken en gesprek… 

 

“Wie denkt dat de scheidslijn tussen goed en kwaad 

parallel loopt aan die tussen christenen en niet-christenen 

is of naïef of christen, en waarschijnlijk allebei.” 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS 
Scriba: mw. Jannie Zwep-Versteeg , tel. 078 6122621,  

email: scribalindtsekerk@pkn-zwijndrecht.nl 

Website: www.lindtsekerk.nl 

Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@lindtsekerk.nl 

Zondagsbrief per e-mail ontvangen:  Meldt u dan aan via 

zondagsbrief@lindtsekerk.nl 
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Hopen is toch blijven leven 

in de vertwijfeling 

en toch blijven zingen 

in het duister. 

Hopen is weten dat er liefde is, 

en vertrouwen in het morgen, 

is in slaap vallen 

en wakker worden 

als de zon weer opgaat. 

Is bij de storm op zee 

land ontdekken. 

Is in de ogen van de ander 

lezen dat hij je heeft verstaan. 

Zolang er nog hoop is, 

zolang is er ook nog bidden, 

en zolang zal God je 

in zijn hand houden 

 

Henri Nouwen 

 


