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Dienst van vandaag :
40dagentijdcollecte:
Ds. L. Schermers
Steun jongeren in Zuid-Afrika
Eerste lezing Joh. 8: 30-39
In de sloppenwijken van Zuid-Afrika is het leven hard.
Tweede lezing Johannes 8 : 40-59
Jongeren worden negatief beïnvloed door misbruik,
criminaliteit en de aanwezigheid van gangsters. In
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
‘Vrygrond’, een sloppenwijk vlakbij Kaapstad, heeft de
sta in je kracht
stichting Sozo een jeugdcafé geopend. Een veilige plek
zie
waar jongeren tussen de 16 en 25 jaar toegang krijgen
hoe wat dor is
tot internet en leren hoe ze online naar opleidingen of
tot leven komt
werk kunnen zoeken. Via het jeugdcafé zijn er ook
wat dood lijkt
stagemogelijkheden. Ook kunnen jongeren er
sta op
workshops volgen, bijvoorbeeld over omgaan met
Gods
werkloosheid of het slechte onderwijs. Het café wordt
levensgeest
gerund door een echtpaar. Voor sommige jongeren
blaast kracht in
fungeren zij als rolmodel. Zij leren de jongeren dat ze
sterk en dapper zijn. Dat is belangrijk voor de
Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen
beeldvorming van jongeren over volwassenen en hun
we van Ezechiël over het visioen van de dorre
eigen toekomst. De opbrengst van de eerste collecte
doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke
van vandaag is bestemd voor werelddiaconale
Lazarus . In de schikking zien we bloemen tussen de
projecten van Kerk in Actie zoals Sozo in Zuid-Afrika.
dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende
windrichtingen . Gods Geest blaast leven in wat dor en
Bedankt
doods lijkt .
Namens Silvia Bouwman heel hartelijk bedankt voor al
de kaarten die ze tot op heden mocht ontvangen. Ze is
Met alle geweld
er heel erg blij mee.
Met de bijbelleesgroep lopen we stevig aan tegen
Helaas ziet het ernaar uit, dat ze er nog wel enige
oorlogen en geweld bij de richters en de koningen.
weken moet blijven. U kunt dus nog gerust een
Hoe moeten we dit zien? Wat betekenen deze
kaartje sturen.
Marianne Rigterink.
verhalen? We hebben ds. P. van Midden uit
Bergambacht gevraagd hierover te komen vertellen.
Vervanging Zondagsbrief
Op maandagavond 3 april is hij in ons midden. Het is
Wegens afwezigheid zijn we voor de Zondagsbrief van
een open avond: iedereen is welkom!
zondag 23 april op zoek naar vervanging.
Aanvang 19.30 uur. Er wordt een kleine bijdrage van 2
Wie wil de zondagsbrief voor deze zondag overnemen?
euro p.p. gevraagd. Dit is een mooie gelegenheid meer
Aza en Erika Teeuwen
over dit thema te weten te komen.
erikateeuwen@upcmail.nl
Van harte aanbevolen!
ds. Luci Schermers
STERK EN DAPPER: Paasgroetenactie
Voordracht nieuwe ambtsdragers 2017
Let op: de Paasgroeten moeten uiterlijk 6 april 2017
Ook dit jaar zoeken we nieuwe ambtsdragers.
worden verstuurd, anders zijn de kaarten niet op tijd
Het gaat nu om:
bij de ontvanger.
- een ouderling i.v.m. het vertrek van mevrouw P. E.
ZWO
van Westen
- een jeugdouderling i.v.m. het vertrek van mevrouw
De bloemen van deze zondag gaan naar….
G. Spruijt
…….. Mw. M. Sonneveld-Quelle voor haar verjaardag.
- een penningmeester CvK i.v.m. het vertrek van de
heer M.L. Lankhaar
Koster
U wordt in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor
01-04 t/m 07-04 dhr. P. van Gorkum
te dragen. Het formulier, dat in de laatste Samenwijzer
08-04 t/m 12-04 dhr. A. de Paauw
is opgenomen, kunt u tot uiterlijk zondag 9 april in de
13-04 t/m 14-04 dhr. C. v. d. Schans
hiervoor bestemde dozen in de Ontmoetingsruimte
Kerkdienst 9 april
deponeren. Er liggen ook formulieren bij de dozen.
10.00 uur Ds. Leurgans
We hopen op veel respons.
Namens de kerkenraad,
Sicco Kooistra
scriba
Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

REISJE DIACONIE ONTMOETINGSKERK APELDOORN
Ook dit jaar wil de diaconie van de Ontmoetingskerk
weer een reisje voor senioren organiseren. Bij
voldoende aanmeldingen zal het reisje op dinsdag 9
mei 2017 plaatsvinden.
Omdat koning Willem-Alexander dit jaar zijn 50e
verjaardag hoopt te vieren, vonden we het een leuk
idee een rondrit in de omgeving van Apeldoorn en 't
Loo te maken. Het programma zal er als volgt uitzien:
10.00 uur verzamelen in de Ontmoetingskerk met
koffie en gebak. 11.00 uur vertrek met de bus naar
Harskamp waar we een warme drie-gangen lunch
geserveerd krijgen. Na de lunch rijden we met een
gids een mooie route door kroondoomein 't Loo en
maken we een rondrit door Apeldoorn en omgeving.
De grote kerk van Apeldoorn en het beeld van
Willhelmina worden uiteraard niet overgeslagen.
Tevens rijden we langs de parkenbuurt en haar mooie
monumenten. U hoort van de gids de historie van de
omgeving en het Koninklijk Huis. ca. 17.45 uur
aankomst terug in de kerk, afsluiting met
broodmaaltijd. De kosten voor deze volledige dag
bedragen € 50 p.p., extra drankjes bij de lunch zijn
voor eigen rekening. Indien er voldoende
aanmeldingen zijn, ontvangt u een bevestiging waarop
vermeld staat hoe u deze kosten kunt betalen.
Uiterlijk 9 april aanmelden bij Agnes Huizer, 0648398548 of agneshuizer@gmail.com. Ook eventuele
vragen kunt u bij haar stellen. Het minimum aantal
deelnemers is 30 personen, dus neem gerust iemand
mee! Ook mensen die zich nog geen senior voelen
maar wel interesse hebben in dit reisje zijn van harte
welkom! Heeft u vervoer naar en van de kerk nodig?
Geef dit even aan bij uw aanmelding, dan zorgen wij
ervoor dat u opgehaald en weer thuisgebracht wordt.
Diaconie en vrijwilligers van de Ontmoetingskerk

Samen kerken voor Oeganda
In de zomer van 2018 gaan we met een groep
christenen uit Krimpen ( a/d IJssel en a/d Lek) op reis
naar Mukono in Oeganda. We doen dit in
samenwerking met Livingstone, een stichting die
werkvakanties organiseert met als doel structureel
hulp te bieden maar ook deelnemers te laten ervaren
dat armoede, onrecht of verdriet de ander geen
tweederangs mens maakt.
We zullen daar meedraaien in de verzorging van
baby’s en kinderen, het werk in de keuken en de
wasserij en doen diverse creatieve en sportieve
activiteiten met de kinderen. Ook gaan we bouwen
aan een tienerhuis.
De groep uit Krimpen bestaat momenteel uit 17
mensen in de leeftijd van (in 2018) 13 t/m 69 jaar.
Kijkt maar eens op de foto, misschien kent u er enkele
mensen van. Natuurlijk zullen we reis -en
verblijfkosten uit eigen zak betalen, maar de kosten
voor het project willen we via sponsoracties ophalen. U
zult dus de komende tijd vaker van ons horen.

Mocht u na het lezen van bovenstaande denken dat is
wat voor mij, er zijn nog enkele plekken beschikbaar.
We zouden het leuk vinden als u zich alleen, met z’n
tweeën of met het hele gezin met kinderen (vanaf 12
jaar) aanmeld.
Aza en Erika Teeuwen

