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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van deze morgen:  
Ds. Wierdsma 

Lezing 1: Jesaja 62:1-5 
Lezing 2:Johannes 2:1-11 

 

Een cirkel van leven 
Als het stormt 

en je laat je bladeren niet vallen 
dan waai je om 

 
                                                          Jeanne Meijs  

Toppers 
De 18+ groep is vanavond welkom in de 

kerkenraadskamer. 

We gaan met elkaar in gesprek over orgaandonatie. 
Een thema waar veel over te zeggen is. 

Zegt de bijbel er ook iets over? We beginnen om 19.30 
uur.  

ds. Luci Schermers 

  
Komende week 

Vanaf maandag zult u me weinig in het dorp zien.  
Na de drukte rond kerst en de jaarwisseling is het 

werk meteen door gegaan: 

nu wordt het tijd voor een week met vrije avonden en 
voor familiebezoek. 

ds. Luci Schermers 
 

Veertig-dagen-kalender 
Deze kalender loopt van Aswoensdag 10 februari tot 

en met Eerste Paasdag 27 maart. 

De kalender bevat gebeden, gedichten en bijbelteksten 
met uitleg.  

Elke week krijgt u een idee aangereikt om 
daadwerkelijk een stap te zetten. 

De kalender kan besteld worden via 

www.protestantskerk.nl/webwinkel  
of telefonisch: 030 8801337 

en ook:  de 40dagentijdapp: voor gemeenteleden met 
een smartphone of tablet is er ook dit jaar weer de 

handige en inspirerende 40dagentijdapp. Deze app 
leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, 

gebeden, foto's of praktische tips. De app helpt je om 

iedere dag stil te staan bij de stappen die je kunt 
zetten om Jezus te volgen en de naasten te dienen. 

Vorming en Toerusting 
 

Samenwijzer 

De kopij voor de Samenwijzer 31.4 over de periode 24 
januari t/m 13 maart 2016 dient uiterlijk zondag 17 

januari a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn 
 

 

 

Try Outdienst 
De volgende Try out bijeenkomst staat gepland op 

zondag 7 februari aanvang 18.30 uur in Herberg de 
Ontmoeting.  

In deze bijeenkomst gaat Ds. Noordam voor en is de 

muzikale begeleiding weer in handen van de SHH-band 
uit Nieuwerkerk a/d IJssel.  

Verdere info volgt zo snel mogelijk. 
 

Collecte 17 januari  

Op 17 januari is de collecte bestemd voor het 
Missionair Diaconaal werk in Rotterdam Zuid. 

Ds. Fokje Wierdsma werkt vanuit het Missionair 
Diaconaal Centrum Putseplein (MDC)  in  de wijk 

Bloemhof in Rotterdam Zuid.  Er wonen daar mensen 
uit de lagere inkomensklasse en allochtonen en de 

werkeloosheid is hoog. Vanuit het MDC worden allerlei 

kerkelijke- en niet kerkelijke activiteiten gedaan.  Op 
zondag wordt de kerkzaal gebruikt door verschillende 

buitenlandse christenen, door de week is er taalles en  
worden er activiteiten voor vrouwen en ouderen 

georganiseerd.  Veel werk wordt door vrijwilligers 

gedaan, maar door teruglopende subsidies en 
bijdragen van de PKN staat de expoitatie onder druk. 

Uw bijdrage is dan ook zeer welkom. 
 

Sobere maaltijd 

Datum : wo 10-2-2016 
Tijd : 18.00 uur 

Plaats : Ontmoetingskerk 
Op woensdag 10 februari 2016 is het aswoensdag, het 

begin van de veertigdagentijd. 
We willen bij elkaar komen om een sobere maaltijd te 

vieren. Met deze maaltijd willen we onze 

verbondenheid uitdrukken met mensen in de 
samenleving, ver weg en dichtbij, die wel wat extra 

steun kunnen gebruiken.  
De maaltijd zal worden afgewisseld met momenten 

van bezinning. 

Er zal gecollecteerd worden voor een goed doel. 
Er hangt een lijst bij het koffieloket waarop u zich kunt 

opgeven voor de maaltijd. 
We hopen elkaar daar te ontmoeten! 

Commissie V&T 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

…  Mw.Koedijk-Oostwouder voor haar verjaardag. 
 

Koster 
16-01 t/m 22-01 dhr. A. de Paauw 

23-01 t/m 29-01 dhr. H. Broekhuizen  
 

Kerkdienst zondag 24 januari  

10.00 uur Ds. Van Midden 

http://www.protestantskerk.nl/webwinkel


 
Wat is duurzaamheid? 

Een korte inleiding door Cees Gouwens 
Datum : wo 10-2-2016 

Tijd : 20.00 uur 
Plaats : Ontmoetingskerk 

Een duurzame ontwikkeling wat is dat eigenlijk? 

Het begrip duurzaam of duurzaamheid is zeer actueel. 
De wereldleiders spraken begin december 2015 op de 

klimaatconferentie in Parijs. Daar zijn afspraken 
gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken 

tot maximaal 2 graden Celsius. 

De thans op gang zijnde opwarming wordt veroorzaakt 
door menselijk handelen en heeft allerlei  schadelijke 

gevolgen.Wij zijn geen goede rentmeesters, maar 
kunnen we  iets doen om de schade te beperken? 

In een korte inleiding zal Cees Gouwens (emeritus 
hoogleraar Duurzaam bouwen) de basisbegrippen van 

duurzaamheid aanstippen en iets zeggen over 

duurzaamheid in de gebouwde omgeving. 
Iedereen hartelijk welkom! 

Commissie V&T 
 

Het woord is aan jou.....  
Op 21 januari 2016, tijdens de week van gebed, komt 

Dorina Nauta-de Groot, namens Missie Nederland in ’t 

Voorhof, Dorpsstraat 1, in Krimpen aan de Lek een 
presentatie geven naar aanleiding van bovenstaand 

thema rond de tekst: 1 Petrus 2:9. Dit thema gaat 
over hoe God ons roept om Zijn evangelie te vertellen 

in de wereld. Hartelijk welkom!  

Tijd: 9.15-11.15uur, vanaf 9.00uur is er koffie  
Waar: ’t Voorhof, Dorpsstraat 1  

Informatie: 0180510278 - 0180522469  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
UITNODIGING: Vrienden van Israël in de 

Krimpenerwaard.  
Wij nodigen een ieder van harte uit om op 

maandagavond 18 januari naar onze Bijbelstudie 
avond over Israël te komen. Onderwerp deze avond: 

De terugkeer naar Eretz Israel door Simon Schama (op 

dvd). Plaats : Krimpen a/d Lek ; Ontmoetingskerk 
Hoofdstraat 90; Aanvang 19.30 uur.  
 

 


