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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag :  
Ds. L. Schermers  

Eerste lezing Jesaja 56: 1-8  
Tweede lezing Matt 15: 21 – 28  

 

Tweede zondag van de veertigdagentijd  
 

sta in je kracht  
met regels ten leven  

en  

hemels licht  
dat er zomaar  

soms even  
kan zijn  

herinnering  
die blijft  

en vreugde geeft  

sta in die kracht  
 

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er 
ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien 

leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen  

de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring 
en ontmoeting die ze vast willen houden. In de 

schikking zien we de witte amaryllis als beeld hiervan.  
De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er 

gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel 

mee te nemen in het denken en doen.  
 

Veertigdagentijd 
De veertigdagentijd is nu anderhalve week bezig. Zelf 

heb ik de 40-dagentijd-app van Kerk In Actie op mijn 
fairphone gezet. 

Iedere dag een tekst met een paar korte bezinnende 

gedachte. Een aanrader! 
Ook bij het Nederlands Bijbelgenootschap kunt u zich 

aanmelden om in deze periode elke dag een mail te 
ontvangen met een korte overweging. 

En uiteraard heeft de PKN ook een 

veertigdagenkalender te koop. Ook al zijn we vandaag 
al op dag 12, u kunt gerust nog aanhaken. 

Het helpt je om dagelijks even stil te staan... 
 

Toppers van geloven 
Vanavond ontmoeten we elkaar in de 

kerkenraadskamer rond het thema “Iedere stem telt”. 

Het is al weer de laatste avond van dit seizoen, want 
de tweede zondag in april is Pasen.  

We hopen dat jullie er allemaal zijn. Om 19.30 uur is 
er koffie en thee. Welkom! 

 

Op adem komen 
Donderdag 16 maart is er een moment van stilte en 

gebed in de kerkenraadskamer.  

Deze keer luisteren we naar Passiemuziek. 
Als u nog nooit geweest bent, misschien wat aarzelt, 

dan nodigen wij u uit dit moment van bezinning 
gewoon eens een keer mee te maken. 

Het duurt een half uur. We beginnen precies om 19.00 

uur en gaan rond 19.30 weer naar huis. 
 

Met alle geweld,  
een thema-avond op 3 april met ds. P. van Midden. 

Met de bijbelleesgroep lopen we stevig aan tegen alle 

oorlog en geweld bij de richters en de koningen. 
We hebben ds. van Midden gevraagd om hierover te 

komen vertellen. Hoe moeten we dit zien? Wat 
betekenen deze verhalen? 

Op maandagavond 3 april is hij in ons midden. Dit is 
een open avond: iedereen is welkom. 

Aanvang 19.30 uur. Er wordt een kleine bijdrage van 2 

euro p.p. gevraagd. 
 

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  

  
Collecte 40dagentijd  – Voorjaarszendingweek 

2017.  Steun gezinnen in Guatemala  

In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie. 
 Conflicten worden vaak opgelost met geweld en de 

sociale en economische ongelijkheid is groot. Red Paz, 
partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in voor 

een vreedzame samenleving in Guatemala. Dit doet zij 
door het geven van cursussen aan mensen die 

conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen en 

kerken op willen lossen. Het cursusaanbod bestaat uit: 
‘conflict oplossen’, ‘goed burgerschap’, 

‘mensenrechten’ en ‘spiritualiteit’. Bij alle cursussen is 
de Bijbel een belangrijke inspiratiebron. De eerste 

collecte van vandaag is bestemd voor het 

zendingswerk van Kerk in Actie zoals Red Paz in 
Guatemala. Van harte aanbevolen!  

 
De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

…….. mw. D. Bremmer. De bloemen van afgelopen 
woensdag zijn naar dhr. D. Sluyter gegaan. 

 

Koster 
11-03 t/m 17-03  Dhr. H. v. d. Vaart  

18-03 y/m 24-03 Dhr. A. Voogt 
 

Kerkdienst 19 maart  
10.00 uur Ds. M. Gouwens de Gier  

 

 



Samenwijzer 
De kopij voor de Samenwijzer 32.5 over de periode 19 

maart t/m 7 mei 2017 dient uiterlijk zondag 12 maart 
a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn. 

 
STERK EN DAPPER: Paasgroetenactie  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Vanuit heel 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 veertigdagenthema: 

Sterk en dapper. Ds. Anne van Voorst ging hierover in 
gesprek met gedetineerden: “Daar kwam naar voren, 

dat je je soms ook kwetsbaar op moet durven stellen. 

Dat valt niet altijd mee, en daarover is een kunstwerk 
gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets 

kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte het met 
de hand, en een tweede zorgde voor de achtergrond, 

het doek waarop staat: Wees sterk en moedig”. 
Ook wij doen als gemeente mee aan de 

Paasgroetenactie. Vandaag worden de kaarten 

uitgedeeld  tijdens de dienst.  
Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten 

krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op 
staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart 

ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan 

overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht 
wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een 

feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst 
in de gevangenis worden uitgedeeld. 

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor 
mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund 

door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange 

adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend 
bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je 

door een kaart een hart onder de riem steken.  
 

Bij de kaarten zit een briefje met het adres en de 
dingen waar u op moet letten bij het schrijven en 

versturen van de kaart.  
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op 

www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. 
U bent niets verplicht, maar we hopen dat velen van u 

Paasgroeten zullen versturen!  

N.B. De Paasgroeten moeten uiterlijk 6 april 2017 
worden verstuurd, anders zijn de kaarten niet op tijd 

bij de ontvanger. 
                                                    ZWO 

 

 
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, 06-

48398548 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 
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