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Dienst van vandaag:
Download de 40dagentijd-app van Kerk in Actie!
Ds. M. Gouwens de Gier
Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet
Lezing 1 Koningen 19 : 7 - 16
heeft Kerk in Actie de 40dagentijd-app. Deze app leidt
Lezing Marcus 9 : 2 - 10
je door de 40dagentijd met inspirerende teksten,
gebeden, foto’s of praktische tips.
Liturgisch bloemschikken
De 40dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan
Vandaag is het de tweede zondag van de
te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en
veertigdagentijd. We zien handen die beschermen wat
het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.
kostbaar en teer is . De psalmdichter ervaart zo Gods
In de 40dagentijd bereiden we ons voor op het
handen, de leerlingen op de berg willen met hun
paasfeest. Het is een tijd van bezinning en
handen de ervaring van intens geluk beschermen en
versobering. Deze app helpt je om in de 40dagentijd
vasthouden .
ook echt tijd te vinden om hiermee bezig te zijn.
Download de app en doe je 40dagentijd met Kerk in
verlangen
Actie. Kijk op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp.
naar
beschermende handen
Spirit.
ervaring van licht
Het is weer zo ver: de eerste zondagavond van de
vasthouden
maand is de Spirit-avond. We beginnen om 20.00 uur
doorgeven
en ronden om 21.30 uur af.
een leven
Welkom bij Rene en Marian Landman, Kakebeen 51.
lang
Ds. Luci Schermers
God
gedenk
Wereldgebedsdag
uw barmhartigheid
Vrijdag 6 maart 2015 wordt weer de jaarlijkse
wereldgebedsdag gehouden in Lekkerkerk.
Ieder jaar verzorgt een ander land de liturgie,
Op 8 maart wel kindernevendienst
dit jaar zijn dat De Bahama eilanden.
In het rooster van de kindernevendienst in de
Het zou mooi zijn als er ook uit Krimpen enkele
Samenwijzer is abusievelijk 8 maart niet vermeld. Er is
aanwezigen kunnen zijn.
dan echter gewoon weer kindernevendienst.
Locatie: Rooms Katholieke kerk, Emmastraat 26
Lekkerkerk. Aanvang 18.30 uur
Voor vragen: Greet Klip
Collecte Kerk in Actie Voorjaarszendingsweek
Zij wil haar geloof beleven
Samenwijzer
In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders
De kopij voor de Samenwijzer 30.5 over de periode 15
zich in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn naar
maart t/m 3 mei 2015 dient uiterlijk zondag 8 maart
de Golf gekomen in de hoop te kunnen sparen voor
a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn.
een betere toekomst. Veel van hen zijn christen en
zoeken steun in de plaatselijke kerken. Het
De bloemen van deze zondag gaan naar....
Bijbelgenootschap van de Golfstaten, partner van Kerk
…… Mw. Klip-Barmentloo, voor haar verjaardag.
in Actie, heeft de bijbelvertelmethode Simply the Story
ontwikkeld. Door deze methode lukt het de kerken om
Koster
taal- en cultuurverschillen te overbruggen. Ze
28-02 t/m 06-03 dhr. L. Hordijk
bemoedigen de vaak ongeletterde gastarbeiders met
07-03 t/m 10-03 dhr. A. Voogt
een goed verteld bijbelverhaal. In groepen praten ze
over het verhaal door en passen ze het toe op hun
Kerkdienst zondag 8 maart
eigen leven. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap nog 80
10.00 uur Ds. L. Schermers
voorgangers en gemeenteleden trainen in deze
methode. Open uw handen en geef aan deze collecte,
zodat de voorgangers Gods Woord door kunnen geven
aan de gastarbeiders en hen bemoedigen.
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Onderzoek PKN
De twee miljoen gemeenteleden van de Protestantse
Kerk in Nederland worden uitgenodigd om via het
invullen van een vragenlijst mee te praten over de
toekomst van ‘hun’ kerk.
Het onderzoek wil mensen laten meedenken over de
vragen: Hoe gaan we op weg naar de kerk van de
toekomst? Welke uitdagingen komen er op de
Protestantse Kerk af? Nog nooit eerder heeft de
Protestantse Kerk op haar leden op zo’n grote schaal
betrokken bij haar plannen.
Ds. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode: “De
toekomst van onze kerk gaat iedereen aan. Natuurlijk
zijn er al gesprekken met deskundigen, classis en
kerkenraden over dit onderwerp geweest. Maar we
vinden het belangrijk dat echt iedereen over de
toekomst van de kerk kan meepraten. Iedereen die de
toekomst van de kerk belangrijk vindt, roep ik op deze
vragenlijst in te vullen.”
In de vragenlijst wordt ingegaan op de volgende
onderwerpen:
* Gemeente-zijn & gemeenteleven
* Beleving van het ambt
* Bovenplaatselijk en landelijk kerk-zijn
* Imago van de Protestantse Kerk in Nederland
* (Persoonlijk) geloof
Zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar waar mensen
in hun gemeente door geïnspireerd worden; waar
predikanten volgens hun gemeenteleden goed in
moeten zijn; de hoeveelheid tijd die kerkenraadsleden
aan hun ambt besteden; het beoordelen van ideeën
die door deskundigen geopperd zijn voor de toekomst
van de kerk. De vragenlijst kan tot en met 31 maart
2015 worden ingevuld. Ga naar www.pkn.nl /kerk2025

FILM: Amish Grace
Datum: vr 13 maart 2015
Tijd: 20.00 uur
(inloop vanaf 19.30 uur)
Plaats: Ontmoetingskerk
Een mooi en ontroerend verhaal over vergeving en de
kracht die daar vanuit gaat.
Een vredelievende Amish gemeenschap wordt voor
altijd veranderd als een man tijdens een schiet incident
het leven neemt van vijf meisjes in een school. Daarna
berooft hij zichzelf van het leven.
In het hele land is de verontwaardiging groot en de
media storten zich massaal op de zaak. Maar de Amish
zelf blijven er opvallend rustig onder. Zij vergeven de
dader en troosten diens weduwe.
Verscheurd door de dood van haar dochter, worstelt
de moeder met de overtuiging van de Amish dat
vergeving uitgaat boven wraak…
ALLEN WELKOM!
Commissie V&T

