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Dienst van vandaag :
Collecten in de 40dagentijd
Ds. Koning.
Het Kerk in Actie thema voor de 40dagentijd 2017 is
Brieflezing 1 Johannes 4: 1 – 5
Sterk en Dapper. In deze periode op weg naar Pasen
Evangelielezing Mattheus 4: 1-11
staan we erbij stil hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg
volbracht uit liefde voor ons. Ook denken we aan de
Eerste zondag van de veertigdagentijd
sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd
hun wil en hun hart volgen, in makkelijkere en
sta in je kracht
moeilijkere omstandigheden. Alle Kerk in Actie
Jezus laat zich niet
collecten in deze periode staan in het teken van ‘Sterk
verleiden
en Dapper’. Iedere zondag staat daarbij een
door de glans en
partnerorganisatie van Kerk in Actie centraal.
schittering
die hem getoond worden
40dagentijdcollecte - Steun kinderen en
sterker dan
jongeren in De Glind
alle machten
In Jeugddorp De Glind wonen kinderen en jongeren,
is
die om diverse redenen niet meer thuis kunnen
de kracht
wonen. In een veilige leefomgeving worden de
van Gods liefde
kinderen en jongeren daar liefdevol opgevangen in
sta in die kracht
gezinshuizen. Hun gezinshuisouders staan er dag en
nacht voor hen klaar. In De Glind zijn ook diverse
In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg
sportclubs en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo
gaat vanuit de kracht van Gods liefde . Gekozen is
ervaren de kinderen en jongeren de warmte en
voor de berg als symbool van die liefde en kracht .
veiligheid van een thuis en hebben zij toegang tot alle
In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van
faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige
ontmoeting met God . In de schikking is een berg
volwassenen. De eerste collecte van vandaag is
gevormd van drie schijven van een boom .
bestemd voor dit doel.
De jaarringen geven de groeikracht aan , de scheuren
de kwetsbaarheid . Dat alles hoort bij het leven vanuit
Samenwijzer
Gods krachtige liefde .
De kopij voor de Samenwijzer 32.5 over de periode 19
maart t/m 7 mei 2017 dient uiterlijk zondag 12 maart
Omzien naar elkaar
a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn.
Mw. S. Bouman is opgenomen in Gouda.
Haar adres:
De bloemen van deze zondag gaan naar….
Rivierduinen
…….. dhr. H. Spruijt, voor zijn verjaardag.
Locatie Gouda
Jac. P. Thijsselaan 45
Koster
2803 RT Gouda
04-03 t/m 07-03 Dhr. P van Gorkum
08-03 t/m 10-03 Fam. de Gier
Mevrouw A. Koedijk-Oostwouder verblijft in
11-03 t/m 17-03 Dhr. H. v. d. Vaart
Verpleeghuis Het Gasthuis
Banneweg 61
Biddag
4204 AA Gorinchem
Woensdag 8 maart om 19.30 uur is het Biddag voor
Gewas en Arbeid in onze kerk.
Toppers van geloven
De dienst zal in de ontmoetingsruimte worden
Volgende week zondag, 12 maart, treffen we elkaar
gehouden en u wordt vriendelijk verzocht uw liedboek
weer in de kerkenraadskamer. Het thema kan bijna
mee te nemen.
niet anders met de verkiezingen voor de deur: “Iedere
Ds. J.W. Leurgans uit Moordrecht hoopt voor te gaan.
stem telt, hoe maak jij je keuze?”
Jaarvergadering
De jaarvergadering is verplaatst van 5 april naar 10
mei. Nadere mededelingen over de invulling van deze
bijeenkomst komen in de volgende Samenwijzer.
Sicco Kooistra, scriba

Kerkdienst 12 maart
10.00 uur Ds. L. Schermers
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Huispaaskaars
Ook dit jaar het mogelijk om een huispaaskaars te
bestellen. De bestellijst hangt in de
ontmoetingsruimte.
Dit jaar zijn er ook weer 4 keuzemogelijkheden.
telefonisch bestellen kan ook bij Corrie Koen tel.
0180513009.
De uiterste inleverdatum is 10 maart.
Rocksteady
Beste jongeren,
Op vrijdag 21 april wordt er weer een Nacht zonder
Dak gehouden.
Doe mee! Laat je sponsoren voor straatjongeren en
slaap één nacht in een zelfgebouwd krotje. Via de
website nachtzonderdak.nl kan je je aanmelden en je
sponsorbedrag vermelden. Net als voorgaande jaar
gaan wij er weer een leuke nacht van maken.
Kampvuur, broodjes bakken……Zullen wij samen de
uitdaging aangaan om meer geld in te zamelen als
voorgaande jaar. Geef je op zodat wij op de
eerstvolgende Rocksteady avond (7 maart)
kunnen zien wie er zich nog meer hebben aangemeld.
Groetjes, Peter Haspels en Gera Spruijt
SENIORENMIDDAG
Op donderdag 9 maart is er weer een seniorenmiddag
in 't Voorhof. Aanvang: 14.00 uur.
Mevrouw Ineke Hulsman uit Heerjansdam is dan bij
ons met de presentatie: 'De geschiedenis van de
Naald'. In een Naaldenmuseum in Engeland ontdekte
zij hoe naalden vroeger gemaakt werden. Dat
interesseerde haar zo dat ze verder op zoek is gegaan
naar het ontstaan van de naald. Ook een stukje
techniek over de productie, verpakking en verzending
wil ze met ons delen.
Onze chauffeurs staan vanaf 13.15 uur bij De
Dertienhuizen voor u klaar om u naar 't Voorhof te
brengen.
Voor ander vervoer kunt u tot 7 maart bellen naar:
Dicky Bremmer, tel. 510480.
Iedereen die hierin interesse heeft is hartelijk welkom.
De gastvrouwen.

Vanavond 18.30 uur.
Komt u ook?

AFVALBELEID!

Beste mensen, zoals u weet is er sinds begin 2017 in
Krimpen aan de Lek een nieuw afval beleid en het
College van Kerkrentmeesters vraagt uw aandacht
hiervoor. In die paar weken dat het beleid van kracht
is, zijn er al twee incidenten geweest. De eerste is dat
er in de groene afvalbak restafval was gedeponeerd.
Daarom heeft de vuilnisophaaldienst de bak die keer
niet geleegd. Voor dit soort dingen kunnen wij als kerk
een boete krijgen. De eerste gedachte is dan dat dat
waarschijnlijk afval is geweest van derden die even
"iets kwijt moesten" maar het ging hier vooral om
verpakking van koekjes die de zondag daarvoor in de
kerk bij de koffie werden geserveerd.........(dit had in
de plastic zak gemoeten!). Wilt u a.u.b. goed opletten
in welke bak of zak u afval gooit?
Misschien ten overvloede: de restafvalbakken van de
kerk hebben gele deksels.
Het tweede incident betrof een buurtbewoner die
zijn/haar vuilniszakken in onze restafvalbak heeft
gegooid. Een bekende van mij had dit gezien en kwam
dit bij mij melden. Ook a.u.b. hiervoor uw aandacht,
wanneer u iets dergelijks ziet, laat het mij of een
ander lid van het CvK dan weten. Alvast bedankt voor
uw aandacht en inzet.
Namens het CvK,
Eric Huizer

