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Dienst van deze morgen:
Belijdenisgroep
Ds. Hoekstra-Olthof
Dinsdagavond 15 maart komt de belijdenisgroep bij
Lezing 1: Jesaja 58: 6 -10
elkaar bij Paul van Gorkum, Hoofdstraat 121.
Lezing 2: Lucas 20: 9 – 19
Tijdens de kloosterdag hebben we veel besproken
rond de belijdeniszondag. Vanavond treffen we de
Liturgisch bloemschikken
laatste voorbereidingen.
schoenen aan
om met hem
Verjaardag
op weg
Dit jaar hoop ik mijn 60e verjaardag te vieren met
te gaan
familie, vrienden, maar óók met u en jou.
die ons voorgaat
Zaterdagavond 2 april komt de vocalgroep Choral met
naar de ander
een muzikaal optreden over het leven van de joodse
ons voorgaat
schilder Marc Chagall naar de Ontmoetingskerk.
naar leven
Meer informatie in de nieuwe Samenwijzer!
ds. Luci Schermers
spot
sluit af
Collecte: Een steuntje in de rug voor migranten in
de roep om ontferming
Amsterdam
opent
De kerken in Amsterdam hebben de handen
de hemel
ineengeslagen om te zorgen voor de vele migranten in
de stad. Want deze mensen hebben het niet makkelijk.
God
Sommigen wonen hier al jaren, maar weten nog
ontferm U
steeds de weg niet te vinden naar de
overheidsloketten. Of ze hebben moeite met de
Deze zondag heeft de naam "Judica" , doe mij recht .
opvoeding omdat hun kinderen opgroeien in een
Op de vijfde zondag van de veertigdagentijd klinkt de
andere cultuur. Bij het diaconale centrum Stap Verder
roep om recht . In de schikking zien we hoe de ene
zijn ze welkom voor juridisch advies, taallessen en
misdadiger zich naar Jezus keert en de ander zich
opvoedhulp. Vrijwilligers van de kerk helpen hen om
afkeert .
de weg te vinden naar medische zorg of
maatschappelijke hulp. Ze zorgen ervoor dat deze
Groothuisbezoek
medelanders zich ook echt thuis gaan voelen in ons
Vanavond is er groothuisbezoek in de kerk. Mocht u
land. Vandaag collecteren we voor Kerk in Actie, die
zich nog niet hebben aangemeld, toch van harte
ook dit diaconale project van harte ondersteunt. Geeft
welkom! Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee klaar
u ook?
in de Ontmoetingsruimte, om 20.00 uur start het
programma. We sluiten aan bij ons jaarthema:
Bloemen
Ontmoeting met de ander. Vraag aan u en jullie: wilt u
De bloemen van woensdag gingen ter bemoediging
uw liedboek mee nemen?
naar dhr. D.B. Eikelenboom.
De bloemen van vandaag gaan naar mw. M.RigterinkJongerenpaaswake
Zieck voor haar verjaardag. Nog van harte
In de paasnacht (van zaterdag 26 maart – 27 maart) is
gelukgewenst.
er voor de jongeren vanaf 16 jaar een paaswake in
Ook gaan er bloemen naar mw. I.A. Smidt en wensen
onze kerk. Een nacht wakker blijven? De vrienden van
haar een voorspoedig herstel.
Jezus lukt het niet. En wij ...lukt het ons?
Er zijn stiltemomenten en er zijn workshops: muziek,
Koster
creatief, film. We wandelen naar de surfplas en er is
12-03 t/m 18-03 dhr. A. de Paauw
een paasontbijt.
19-03 t/m 23-03 dhr. J. Klerk
Meer informatie: zie facebook en Samenwijzer.
Kerkdienst zondag 20 maart
10.00 uur Mw. van der Bas
Sabbatical
Tussen Pasen en Pinksteren heb ik verlof. Als het
nodig is dat ik voor die tijd nog bij u op bezoek kom,
z.o.z.
laat u het me a.u.b. weten.
Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Bezoek Essalam Moskee Rotterdam
Wanneer : zondagmiddag 20-3-2016
Hoe laat : de exacte tijd volgt nog
Waar : vertrek Ontmoetingskerk
Kosten : vervoer (kosten benzine delen)

Op Rotterdam Zuid staat de grootste moskee van
Nederland, de Essalam Moskee. De moskee heeft een
oppervlakte van 2600 m2 verdeelt over de begane
grond en drie verdiepingen met een gebedsruimte
voor 1500 mannen en vrouwen maar ook ruimte voor
vele sociale en culturele voorzieningen.
De bouw van de moskee heeft geduurd van 2003 tot
2010.
De Moskee is bekleed met gekleurde natuurstenen
platen en heeft accenten in genuanceerde blauwgrijze
steen. In het kader van ontmoeting met de ander
willen we op zondagmiddag 20 maart 2016 een bezoek
brengen aan deze moskee. Er zal een rondleiding zijn,
zodat u zelf kennis kunt maken met de activiteiten van
de moskee en de gebruiken van diens bezoekers.
Er zal een intekenlijst worden opgehangen bij het
koffieloket. U kunt ook mailen naar
commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Iedereen hartelijk welkom, meer informatie over de
vertrektijd volgt.
V&T
GEZOCHT:
Praktische Personen M/V
De leukste commissie van de Ontmoetingskerk zoekt
versterking!
Als commissie V&T organiseren we allerlei activiteiten,
zoals de startzondag, filmavond, excursies, de sobere
maaltijd, enz. Ook zorgen we voor de verbeelding van
het jaarthema.
Ben je graag lekker praktisch bezig, of creatief, of
goed bent in pr en vormgeving, en houd je van
gezelligheid? Dan zijn we op zoek naar jou!
Zin gekregen om ook wat te doen? Meld je snel bij één
van onze leden. Mailen kan ook naar
commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl
V&T

Actiedag Jeugdclubs
De jeugdclubs houden op Zaterdag 19 maart weer
een jaarlijkse actiedag voor het goede doel. Rondom
de nieuwe ‘Markt van Krimpen’ gaan ze auto’s wassen
en koek verkopen. Kinderen kunnen zich laten
schminken of grabbelen in de grabbelton. De
opbrengst van de actiedag gaat voor een deel naar
hun sponsorkind Denis te Tanzania. Het andere deel
komt ten goede van Shelley Bos, die in Mei vertrekt
naar Malawi voor ontwikkelingswerk.
Hierbij roepen wij u op om tussen 9.30 uur en 14.30
uur langs te komen om onze goede doelen te steunen.
Team Actiedag jeugdwerk@kerkaandelek.nl
EO-Jongerendag
Het lijkt nog heel ver weg maar op zaterdag 4 Juni is
er weer de EO-Jongerendag!!
Waarschijnlijk hebben de meeste van jullie al een
uitnodiging gekregen via BEAM.
Nu heb je voor kaarten bestellen natuurlijk nog tijd
genoeg, maar als je op het veld wilt staan, moet je wel
een beetje snel zijn.
De voorverkoop is namelijk al begonnen!!
Alle gegevens vind je met deze link.
http://www.eo.nl/beam/evenement/eojongerendag/
Uiteraard gaan we ook dit jaar weer gezellig met een
bus van Krimpen aan de Lek naar het Gelre Dome.
Weet je al zeker dat je meegaat, stuur even een mail
aan jeugdwerk@kerkaandelek.nl dan zorgen wij voor
een plekje in de bus.
Het meerijden met de bus kost je net als voorgaande
jaren weer €12,= per persoon.
In het kort:
•
Bestel zelf je kaart !
•
Laat even weten als je mee wilt rijden met de
bus.
•
Als je zeker weet dat je niet mee gaat, laat dat
dan ook even weten
Voor de jongste onder ons, die voor het eerst mee
gaan. Er gaat leiding mee!
Daarnaast kunnen ook ouders zelf zich opgeven om
mee te gaan.
Tot ziens!
Peter Haspels
Gera Spruijt
06-27656248
06-39200338

