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Dienst van deze morgen:
Collecte Missionair Werk en Kerkgroei:
ds. Gouwens- de Gier
Help de nieuwe kerk in Den Haag
Schriftlezing 2 Samuël 21 : 1 – 14
Vandaag is de eerste collecte bestemd voor Missionair
Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk. Centraal
Belijdeniscatechese
staat de pioniersplek MarcusConnect, onderdeel van de
Dinsdagavond 2 februari is er weer
Marcuskerk in de Haagse multiculturele wijk Moerwijk.
belijdeniscatechese. We komen om 19.30 uur samen in
Met de pioniersplek MarcusConnect wil deze kerk van
de Ontmoetingskerk.
betekenis zijn voor de wijk.
Centraal deze avond de woorden: Ik geloof in de
Bettelies Westerbeek is als pionier aan MarcusConnect
Heilige Geest en: ik geloof de heilige, algemene,
verbonden. Zij en haar team hebben gezocht naar
christelijke kerk.
manieren om aansluiting te vinden met de wereld om
de Marcuskerk. Een van de pijlers is het bevorderen
Op adem komen
van de sociale contacten in de wijk en het bestrijden
Donderdagavond 4 februari bent u en jij welkom voor
van de eenzaamheid. Via onder meer een buurttuin,
een moment van rust.
een bijbelstudiegroep en andere activiteiten raken
Daar is de kerkenraadskamer voor ingericht.
steeds meer mensen betrokken bij MarcusConnect.
We luisteren naar muziek uit Taize, zijn stil, lezen een
Eens in de twee weken koken en eten zij samen om
bijbelgedeelte en bidden met elkaar.
elkaar beter te leren kennen. De buurttuin is op
Een half uur om op adem te komen in een drukke
initiatief van MarcusConnect een levendige
wereld.
ontmoetingsplek geworden. Het was een onveilige plek
Welkom van 19.00-19.30 uur!
wegens drugsgebruik, maar is nu een toegankelijke
ds. Luci Schermers
tuin waar mensen in de zon zitten, een praatje maken
en waar kinderen spelen.
Voordracht nieuwe ambtsdragers 2016
Voor Bettelies is dit de kerk zoals die eigenlijk bedoeld
Ook dit jaar zoeken we nieuwe ambtsdragers.
is: niet een geïsoleerd eiland maar volop onderdeel
Het gaat nu om:
van de omgeving en dienstbaar aan de omgeving. Ze
- twee wijkouderlingen i.v.m. het vertrek van J.A.
zegt: “De kerk is een plek waar mensen God kunnen
Berends en de al langer bestaande vacature
ontmoeten. Er zijn veel gebroken gezinnen, mensen
- een voorzitter van de kerkenraad i.v.m. het aftreden
met schulden. Daar middenin willen we aanwezig zijn.”
van M. van der Bas – van der Mark
De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van
- een voorzitter CvK (ouderling/kerkrentmeester)
pioniersplekken en ondersteunt deze.
i.v.m. het aftreden van J. de Korte
Met de opbrengst van de collecte draagt u bij aan deze
- een diaken i.v.m. het aftreden van W. Siebenga
betekenisvolle plekken voor de wijk waarin ze staan.
U wordt in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor
te dragen (t/m zondag 6 maart).
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 scriba
Huispaaskaarsen 2016
Ook dit jaar is het weer mogelijk om huispaaskaarsen
te bestellen.
De bestellijst hangt in de kerk,waarop de kaarsen zijn
afgebeeld,met de prijzen
Dit jaar is er ook weer een keuze mogelijkheid uit 4
soorten. De uiterste besteldatum is 21 februari ,
2e bestelmogelijkheid is bij Corrie Koen tel 513009.

De bloemen van deze zondag gaan naar....
… dhr. Do v.d. Meulen - Beterschap.
Na ziekenhuisopname moet hij nog ongeveer 6 weken
rust houden.
Koster
30-01 t/m 05-02 fam. de Gier
06-02 t/m 12-02 dhr. Van der Vaart
Kerkdienst zondag 7 februari
10.00 uur ds. L. Schermers
18.30 uur Try oudienst met ds A. Noordam en
SHH band uit Nieuwerkerk a/d IJssel
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Wat is duurzaamheid?

Een korte inleiding door Cees Gouwens
Datum : wo 10-2-2016
Tijd
: 20.00 uur
Plaats : Ontmoetingskerk
Een duurzame ontwikkeling wat is dat eigenlijk?
Het begrip duurzaam of duurzaamheid is zeer actueel.
De wereldleiders spraken begin december 2015 op de
klimaatconferentie in Parijs. Daar zijn afspraken
gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken
tot maximaal 2 graden Celsius.
De thans op gang zijnde opwarming wordt veroorzaakt
door menselijk handelen en heeft allerlei schadelijke
gevolgen.Wij zijn geen goede rentmeesters, maar
kunnen we iets doen om de schade te beperken?
In een korte inleiding zal Cees Gouwens (emeritus
hoogleraar Duurzaam bouwen) de basisbegrippen van
duurzaamheid aanstippen en iets zeggen over
duurzaamheid in de gebouwde omgeving.
Iedereen hartelijk welkom!
Commissie V&T

Try Outdienst:
Thema: Ik zie ik zie wat jij niet ziet.
De volgende bijeenkomst is op Zondag 7 februari in
Herberg de Ontmoeting.
Aanvang 18.30 uur. Vooraf is er koffie, thee en
limonade. Aan deze bijeenkomst werken mee:
Ds. A. Noordam uit Dordrecht en is de muzikale
begeleiding weer in handen van de SHH-band uit
Nieuwerkerk a/d IJssel.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom!!

Sobere maaltijd
Datum : wo 10-2-2016
Tijd
: 18.00 uur
Plaats : Ontmoetingskerk
Op woensdag 10 februari 2016 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.
De maaltijd zal worden afgewisseld met momenten
van bezinning.
Er zal gecollecteerd worden voor een goed doel.
Er hangt een lijst bij het koffieloket waarop u zich kunt
opgeven voor de maaltijd.
We hopen elkaar daar te ontmoeten!
Commissie V&T
Veertig-dagen-kalender
Deze kalender loopt van Aswoensdag 10 februari tot
en met Eerste Paasdag 27 maart.
De kalender bevat gebeden, gedichten en bijbelteksten
met uitleg.
Elke week krijgt u een idee aangereikt om
daadwerkelijk een stap te zetten.
De kalender kan besteld worden via
www.protestantskerk.nl/webwinkel
of telefonisch: 030 8801337
en ook: de 40dagentijdapp: voor gemeenteleden met
een smartphone of tablet is er ook dit jaar weer de
handige en inspirerende 40dagentijdapp. Deze app
leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten,
gebeden, foto's of praktische tips. De app helpt je om
iedere dag stil te staan bij de stappen die je kunt
zetten om Jezus te volgen en de naasten te dienen.
Vorming en Toerusting
SENIORENMIDDAG in KRIMPEN AAN DE LEK
Donderdag 11 februari is er weer een seniorenmiddag
in ’t Voorhof, Dorpsstraat 1. Aanvang: 14.00 uur.
Deze middag is de heer Kees Terlouw uit Vianen bij
ons met een reisverslag over Peru en Bolivia.
Deze prachtige reis voert grotendeels door het Andes
gebergte, de "ruggengraat" van Zuid-Amerika. U kunt
genieten van indrukwekkende zoutmeren, koloniale
steden en prachtige beelden van de flora en fauna.
Vanaf 13.15 uur staan onze chauffeurs voor u klaar bij
de Dertienhuizen om u naar 't Voorhof te brengen.
Voor ander vervoer kunt u tot 9 februari bellen met
Dicky Bremmer tel. 510480.
U bent weer van harte welkom.

