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Dienst van vandaag: Mw. Ds. Doolaard
Uitzending Top200-dienst
Vierde zondag van de veertigdagentijd:
Maandagavond, 12 maart, zal RTV Krimpenerwaard via
de radio de Top2000-dienst uitzenden van 19.00-20.00
IK GEEF JE TE ETEN.
uur. Dus als je de dienst gemist hebt of nog na wilt
genieten, dan is dit je kans!
Johannes 6 : 1-15.
Jezus wordt gevolgd door een grote
Vastentijd
menigte en de leerlingen vragen zich
We zijn op de helft van de veertigdagentijd en dus van
af wat ze moeten doen om deze
de vastentijd. Ik weet niet of u deze weken ook iets
mensen eten te geven.
specifieks nalaat of iets juist wel doet waar u anders
Een jongen met vijf broden en twee
niet aan toekomt. Voor mezelf blijft het wel/niet
vissen speelt een belangrijke rol:
snoepen en het wel/geen koffie drinken een punt van
Jezus neemt wat de jongen bij zich
aandacht. Voor een aantal van u u en jullie goed om te
heeft en verdeelt het onder de mensen.
weten dat ik deze laatste drie weken alleen aan het
Er is genoeg voor iedereen!!
begin van de dag mijn apps zal lezen en
beantwoorden.
ds. Luci Schermers
BLOEMSCHIKKING.
De liturgische kleur voor de vierde
Ikonen van de Servisch Orthodoxe kerk
zondag in de Veertigdagentijd is roze:
Op woensdag 14 maart zijn bent u uitgenodigd om
het Licht van Pasen schemert door het
samen met deelnemers van het leerhuis van ds. Fokje
paars heen, symbool van inkeer en lichtWierdsma een bezoek te brengen aan de Servisch
punt.
Orthodoxe kerk in Rotterdam-Vreewijk. U krijgt daar
Het BROOD verwijst als symbool naar het
een rondleiding van een priester en ds. Hermie
geestelijke levensbrood dat Jezus uitdeelt
Hummel langs de ikonen van de kerk. Een ikoon is een
en dat ieder mens voedt.
paneelschildering van een religieus persoon die is
BROOD EN VIS deelt Hij uit; de VIS is het
geschilderd volgens strikt voorgeschreven regels. De
symbool van LEVEN.
rondleiding vindt plaats tussen 14:00 en 16:00. Om
13:00 vertrekken wij vanaf onze eigen kerk naar
Delen, breken, uitdelen.
Rotterdam. U kan inschrijven via de intekenlijst in de
Wonderlijk hoe weinig
ontmoetingsruimte. Commissie V&T
door te delen
verandert in overvloed,
Bezinningswandeling
en velen voedt.
We gaan op zaterdag 24 maart de Stille Week in met
een bezinningswandeling van 6 of 10 km (naar eigen
Gij die ons voedt,
keuze) o.l.v. Dick Eikelenboom en Luci Schermers. We
schenk ons het inzicht
starten om 9.30 uur met een kort moment in de
dat delen
kerkzaal rond de brandende paaskaars. Daarna gaan
verrijkt
we op stap in de Alblasserwaard. Ook kinderen kunnen
en de woestijn
meedoen. Schrijf u in via de intekenlijst bij het
verandert
koffieluik of meld u aan via
in een oase.
dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl of 010451.78.40.
Biddag woensdag 14 maart:
Alles in kannen en kruiken.
Koster
Samen met de kinderen van De Wegwijzer vieren we
10-03 t/m 13-03 dhr. A. de Paauw
de dienst van biddag om 10.00 uur in onze kerk. Jong
14-03 t/m 16-03 dhr. A. Voogt
en oud(er) van harte welkom! Het zal gaan over het
17-03 t/m 23-03 dhr. C vd Schans
oliekruikje van de weduwe, waaruit de olie maar bleef
stromen. De collecte in deze dienst is voor het
Biddag woensdag 14 maart
schoolproject, nl. voor het Leger des Heils. We hopen
10.00 uur Ds. L. Schermers
met elkaar op een mooie dienst. En ... mocht u nog
Collecte Leger des Heils
ergens een grote kruik hebben staan, dan hoor ik dat
graag. De kruik krijgt dan een mooie plaats in de
Kerkdienst zondag 18 maart
kerkzaal.
10.00 uur Ds. A Noordam
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bloemen
De bloemen van zondag zijn voor de hr.en mw.
P.Eikelenboom als groet van de kerk. De bloemen van
woensdag[Biddag] zijn voor de koster.

Paasgroetenactie 2018

Voedselbank – Product van de maand
Het product van de maand maart is koffie. Het
inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden
ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die staat bij
het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte.
SamenWijzer
De kopij voor de SamenWijzer 33.5 over de periode 18
maart t/m 6 mei 2018 dient uiterlijk zondag 11 maart
a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn
Actiedag Jeugdclubs
De jeugdclubs houden op Zaterdag 24 Maart weer een
jaarlijkse actiedag voor het goede doel. Op het
marktplein in Krimpen aan de Lek gaan ze auto’s
wassen en koek verkopen. De opbrengst van de
actiedag gaat voor een deel naar hun sponsorkind
Denis te Tanzania. Het andere deel is bestemd voor
stichting Perspective Danes, een organisatie die zich
inzet voor Roma’s en armen in Roemenië.
Hierbij roepen wij u op om tussen 9.30 uur en 14.30
uur langs te komen om onze goede doelen te
steunen.

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen
en organisaties van de groetenlijst van Amnesty
International.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema:
Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging
hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden:
“Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde
veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld in een hart
met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan
ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van
het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als
een symbool van Gods liefde voor ons.”
Ook wij doen als gemeente mee aan de
Paasgroetenactie. Op zondag 4 maart 2018 zijn de
kaarten uitgedeeld. Voor wie er niet was en toch graag
een kaart wil sturen, er liggen nog kaarten op de
leesplank, met daarbij een flyer met informatie over
het verzenden.
De mensen en organisaties, die zich inzetten voor
mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund
door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van
lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar
het doet goed als mensen je door een kaart een hart
onder de riem steken.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!
ZWO

