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Dienst van vandaag:
Sobere maaltijd
Ds. Hoekstra
Op woensdag 18 februari 2015 is het
Schriftlezing 2 Koningen 5: 1 – 3 /9-15b
aswoensdag, het begin van de
Schriftlezing Markus 1: 40 - 45
veertigdagentijd.
We willen bij elkaar komen om een
Pilot: Knooppunt levensvragen
sobere maaltijd te vieren.
De werkgroep gaat dinsdagavond van 17.00 – 19.00
Met deze maaltijd willen we onze
uur aan het werk in de kerkenraadskamer.
verbondenheid uitdrukken met mensen in de
Hopelijk kunnen we weer een paar stappen vooruit
samenleving, ver weg en dichtbij, die wel wat extra
zetten: de plannen worden steeds concreter!
steun kunnen gebruiken.
De maaltijd zal worden afgewisseld met
momenten van bezinning.
Belijdeniscatechese
Er zal gecollecteerd worden voor een goed
De belijdenisgroep komt op dinsdag 17 februari bij
doel. Aanvang: 18.00 uur in de ontmoetingsruimte.
elkaar. We lezen verder in de geloofsbelijdenis.
Er hangt een lijst bij het koffieloket waarop u zich kunt
Plaats: soosruimte. Tijdstip: 19.00-20.00 uur.
opgeven voor de maaltijd.
We hopen elkaar daar te ontmoeten!
Groothuisbezoek op woensdagmorgen
Een van de groothuisbezoeken is op een ochtend
Filmavond
gepland: woensdag 18 februari. Bestemd voor
Op vrijdagavond 13 maart 2015 wordt er weer een
degenen die liever niet ‘s avonds naar buiten gaan.
filmavond georganiseerd. Er zal een mooie familiefilm
Ook als u zich nog niet hebt aangemeld: u bent om
te zien zijn, welke, dat blijft nog even een verrassing…
10.00 uur welkom in de Ontmoetingskerk.
Zet u/jij de datum vast in de agenda?
Commissie V&T
Pastoraal spreekuur
Donderdag 19 februari is de derde donderdag van de
maand. Dan ben ik vanaf 9.30 – 12.30 uur in de kerk
Liefde
aan het werk. Als u iets hebt te melden of ergens over
Je kunt geven zonder
wilt praten, loopt u dan rustig binnen, maar niet te
lief te hebben, maar je
vroeg. Tot 10.30 uur ben ik ‘volgeboekt’. De koffie en
kunt niet liefhebben
thee staan klaar!
zonder te geven.
ds. Luci Schermers
Uit: woorden van geloof,hoop en liefde
PKN

Huispaaskaarsen 2015

De bloemen van deze zondag gaan naar....
dhr. J .Hoogendoorn, voor zijn verjaardag.
Ook dit jaar is het weer
mogelijk om een
huispaaskaars te bestellen.

Koster
14-02 t/m 20-02 dhr. J. Klerk
21-02 t/m 27-02 dhr. A. de Paauw
Kerkdienst zondag 22 februari
10.00 uur Ds. Doolaard van Verseveld.

De bestellijst hangt bij het keukenluik, de
keuzemogelijkheid is uit 4 soorten.
De uiterste besteldatum is 2 maart, eventueel ook
telefonisch te bestellen bij Corrie Koen,
T. 0180-513009.
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