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Dienst van vandaag:
Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat
Ds. Tromp
Een kleine noot maakt het verschil!
Schriftlezing: Lukas 5 : 17 – 26
In het noordoosten van Cambodja wonen veel
inheemse volken. Volken waarmee de
Spirit nodig?
regering en de grote bedrijven geen rekening houden.
Vanavond komt de Spiritgroep bij elkaar rond de
Zij willen dat het bos waarin
bijbelse Lydia, de purperverkoopster.
de inheemse volken leven, plaats maakt voor
Zij was een zakanvrouw die zich opende voor het
exploitatie en dammen om de rivieren
geloof in Jezus.
te benutten. Kerk in Actie werkt samen met de
We ontmoeten elkaar aan de Edmond Hellenraadstraat
organisatie NTFP om de inheemse
36 te Rotterdam bij Margreet van Brandwijk.
bevolking van Cambodja te ondersteunen. Ze leren
welke mogelijkheden ze hebben
Belijdenisgroep
om op te komen voor hun rechten op het land en bos.
De belijdenisgroep is 3 februari om 19.00 uur welkom
Maar ook om samen te werken
in de Kerkenraadkamer. Denken jullie aan de opdracht
en hun inkomen te vergroten. Dat doen ze
die jullie hebben gekregen?
bijvoorbeeld met de teelt van
ds. Luci Schermers
cashewnoten. NTFP leert boeren hoe ze deze noten
moeten verbouwen en helpt hen
Sobere maaltijd
ook bij het branden, verpakken en op de markt
Op woensdag 18 februari 2015 is het
brengen. En met succes, want zo
aswoensdag, het begin van de
vertelt mevrouw Ra Vae: “Ik ben heel blij dat wij
veertigdagentijd.
geleerd hebben om cashewnoten te
We willen bij elkaar komen om een
enten. We verdienen er zoveel geld mee, ik sta er
sobere maaltijd te vieren.
versteld van!” Kerk in Actie wil nog
Met deze maaltijd willen we onze
meer mensen als mevrouw Ra Vae ondersteunen.
verbondenheid uitdrukken met mensen in de
Helpt u mee?
samenleving, ver weg en dichtbij, die wel wat extra
steun kunnen gebruiken.
Huispaaskaarsen 2015
De maaltijd zal worden afgewisseld met
Ook dit jaar is het weer
momenten van bezinning.
mogelijk om een
Er zal gecollecteerd worden voor een goed
huispaaskaars te bestellen.
doel. Aanvang: 18.00 uur in de ontmoetingsruimte.
De bestellijst hangt bij het
Er hangt een lijst bij het koffieloket waarop u zich kunt
keukenluik, de
opgeven voor de maaltijd.
keuzemogelijkheid is uit
We hopen elkaar daar te ontmoeten!
4 soorten. De uiterste
besteldatum
Filmavond
is 2 maart, eventueel ook
Op vrijdagavond 13 maart 2015 wordt er weer een
telefonisch te bestellen bij
filmavond georganiseerd. Er zal een mooie familiefilm
Corrie Koen, T. 0180te zien zijn, welke, dat blijft nog even een verrassing…
513009.
Zet u/jij de datum vast in de agenda?
Commissie V&T
Lief en Leed:
Beste mensen van de Ontmoetingskerk
Wij wonen nu alweer een tijdje in Den Bosch en wij
merken dat jullie ons nog niet vergeten zijn.
Wij Krimpen trouwens ook niet.
Inmiddels is het bekend dat de vooruitzichten voor
Jantine ronduit slecht zijn, helaas!
Heel hartelijk dank voor alle kaarten en telefoontjes,
kortom u leeft met ons mee en dat waarderen wij
zeer! Een hartelijke groet
Jantine en Andries van Gemerden

De bloemen van deze zondag gaan naar....
…. dhr. B. vd Pijl, voor zijn verjaardag en dhr. de
Windt voor thuiskomst uit het ziekenhuis.
Koster
31-01 t/m 06-02 dhr. C. Hesse
07-02 t/m 13-02 dhr. V.d. Vaart
Kerkdienst zondag 8 februari
10.00 uur ds. L. Schermers
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

De trein naar Betlehem
De kerstboom is weer weg, de lichtjes weer opgeruimd
en niemand denkt er nu al aan kerst 2015………of toch
wel? In 2009 hebben we in onze Ontmoetingskerk de
musical Ester opgevoerd, en in 2011 hebben we een
groot passie concert gedaan en in 2013 het
vredesconcert. Wanneer we die lijn doortrekken
komen we uit in 2015, toch? Dus dit jaar staat er weer
iets te gebeuren. Achter de schermen hebben Rianne,
Niels, Agnes en ik diverse scripts tegen het licht
gehouden en we hebben een musical gevonden! Of
het leuk wordt hangt niet van ons af maar van u! Onze
keus is gevallen op een kerstmusical ”De trein naar
Betlehem”.Op woensdag 11 februari om 20:00uur
willen we een informatie avond in de
ontmoetingsruimte organiseren, komen jullie ook?
Natuurlijk mag je iedereen mee nemen die dat ook
leuk vind want iedereen mag mee doen, kerkelijk of
niet kerkelijk. En wanneer je denkt: ik ben daar te oud
voor, of ik kan niet zingen, of welke rede je ook denkt
te hebben om niet mee te doen, maar eigenlijk vind je
het toch wel leuk, kom dan gewoon even kijken! Want
we zoeken niet alleen mensen die op de planken willen
staan, maar zeker ook mensen die voor de catering
willen zorgen, en die kleding willen maken en bouwers
van decorstukken, EHBOers, mensen die iets hebben
met techniek en noem maar op. De uitvoering(en)
zullen tussen Sinterklaas en kerst zijn, de datum, daar
puzzelen we nog even over. Het doel van het project is
om weer lekker een aantal maanden met elkaar aan
de slag te gaan, dat is goed voor de kerkelijke
gemeente, en ook voor u. Ik zie jullie allen graag op
11 februari!
Eric Huizer

Mag ik dan bij jou?

Als de oorlog komt,
En als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt,
Waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt
Waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn,
Wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?
Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij.

Als het onweer komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als de avond valt,
En 't is mij te donker,
Mag ik dan bij jou?
Als de lente komt,
En als ik dan verliefd ben
Mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt,
En ik weet het zeker,
Mag ik dan bij jou?
Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij
Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen
Droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij
Kom wanneer je wilt,
'k hou een kamer voor je vrij.
Als het einde komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt,
En als ik dan alleen ben,
Mag ik dan bij jou?
Claudia de Breij
Uit haar theatervoorstelling “Hele Vrede”

