Zondagsbrief
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

17 februari 2019
|
http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/
|
Nr. 1415
_______________________________________________________________________________________________
Dienst van vandaag: Ds. L. Donkersloot
VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND
Het product van de maand februari is tandpasta. Het
Groothuisbezoeken
inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank
De wijkouderlingen hebben uit de ingeleverde
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden
strookjes voor het groothuisbezoek een verdeling
ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij het ZWOgemaakt voor vijf bijeenkomsten. U hebt waarschijnlijk
bord inde ontmoetingsruimte.
al bericht ontvangen wanneer en bij wie u welkom
bent.
Collecte Noodhulp 17 februari 2019
Vanmiddag, 17 februari, zal de eerste groep
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar
samenkomen bij de familie van den Hoven,
tijdens de zomer van vorig jaar hadden we ook in
Spitsbergen 30. Vanaf 14.45 uur is er koffie of thee.
Nederland te maken met veel droogte. Voor ons een
We beginnen om 15.00 uur.
uitzonderlijke situatie, die tot discussie leidde. In
Woensdagmorgen 20 februari is er groothuisbezoek in
Ethiopië zijn dat soort gesprekken aan de orde van de
de kerk. Inloop vanaf 9.45 uur en we beginnen om
dag. Zeker nu het klimaat verandert en de regen
10.00 uur. We hopen op zinvolle gesprekken!
onregelmatiger valt. Daardoor is het nóg veel
belangrijker om:
Gemeenteleden die tijdelijk elders verblijven:
• héél zuinig om te gaan met water en vruchtbare
Mw. S. B.
grond,
GGZ De Rivierduinen
• om de juiste zaden en landbouwmethoden te
afdeling D kamer 4
gebruiken,
Jac. P. Thijsselaan 45
• om ook wat geld te verdienen voor tijden van nood,
2803 RT Gouda
• en om goed te weten wanneer regen wel of niet valt.
In Ethiopië ondersteunen lokale partners van Kerk in
Dhr. J. W.
Actie boeren om beter voorbereid te zijn op de
IJsselland ziekenhuis
gevolgen van de klimaatverandering:
kamer A-248
• ze leren over irrigatie en het behoud van vruchtbare
Prins Constantijnweg 2
grond;
2906 ZC Capelle aan den IJssel
• ze krijgen zaden die goed tegen droogte kunnen en
leren hoe ze die moeten verbouwen;
Israelreis
• ze leren geld sparen en verdienen met kleine
Begin deze week vertrekken een paar gemeenteleden
handeltjes;
naar Israel. De reis is georganiseerd door ds. Margreet
• ze worden gewaarschuwd voor extreme droogte en
Gouwens en ds. Anja van Alphen. We wensen de hele
hevige regen, zodat ze weten wanneer ze het beste
groep een inspirerende reis toe met mooie
kunnen planten en oogsten.
ontmoetingen en blijvende indrukken!
In Nederland kijken wij vaak op buienradar om te zien
ds. Luci Schermers
wanneer we niet nat regenen. Maar voor boeren en
boerinnen in Ethiopië betekent deze (weers)informatie
6 maart: Sobere maaltijd en presentatie over
het verschil tussen zelfstandig overleven of afhankelijk
Iona
raken van noodhulp. Heel belangrijk dus, dat ze daar
*Sobere maaltijd: een gezamenlijke eenvoudige
toegang toe krijgen! Helpt u mee? Met uw bijdrage
maaltijd, waarbij gezelligheid en bezinning op de
aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië om
komende veertig-dagen-tijd centraal staan. Iedereen
beter voorbereid te zijn voor de klimaatverandering én
van harte welkom! 18.30 uur in de kerkenraadskamer.
andere noodhulpprojecten van Kerk in Actie.
U/jij kunt zich hiervoor aanmelden via de intekenlijst
die naast het koffieloket in de ontmoetingsruimte
De bloemen van deze zondag zijn voor ….
hangt. Mocht u een pan soep voor deze maaltijd willen
…. Mw. J.Voogt-Hordijk ter bemoediging.
maken, dan kunt u dat ook hier aangeven.
*Iona-presentatie: over deze oecomenische
Koster
gemeenschap, met het centrum op het eiland Iona
16-02 t/m 22-02 fam. de Gier
(Schotland) en hun idealen. Een presentatie met
23-02 t/m 01-02 dhr. P. van Gorkum
ongetwijfeld heel mooi beeld en geluid door Wieger
Siebenga en Quirine Lodder. Van harte aanbevolen!
Kerkdienst zondag 24 februari
20.00 uur, ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur in de
10.00 uur ds. M. Gilhuis
kerk
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Vrouwenochtend over zegenen.
Donderdagmorgen, 21 februari a.s. zal Janneke van
Wijngaarden bij de Vrouwenbijbelstudiekring spreken
over Zegenen. Met u, door de Bijbel heen, op zoek
gaan naar hoe God zegent, hoe Jezus ons tot zegen
gegeven is en wij tot zegen mogen zijn. U bent allen
hartelijk welkom! Plaats: t’ Voorhof, Dorpstraat 1,
Krimpen aan de Lek. ’ Tijd: 9.15uur – 11.30 uur,
Info: 0180522469- 018051027
Wereldgebedsdag 2019.
Op de eerste vrijdag van Maart wordt deze dag ieder
jaar gevierd. Ook in 2019 en wel a.s. vrijdag 1 maart
om 19.00 uur in het R.K.Ontmoetingscentrum,
Emmastraat 26 te Lekkerkerk.
Het thema is dit jaar: "Welkom, God nodigt je uit,",
samengesteld door de medewerkers uit Slovenie".
De toegang is vrij, maar wel een collecte voor
projecten in Slovenie.
Meer weten zie de Samen Wijzer van 20 januari.
We zien U graag op deze avond.
Wiesje Littel en Greet Klip.
Lichtjesavond
De eerste lichtjesavond op Begraafplaats Waalhoven in
Krimpen aan den IJssel wordt georganiseerd op
dinsdagavond 19 februari a.s. van 19.30 tot 20.30 uur.
Het thema van deze avond is: Herinneren-VerbindingMuziek-Licht. Tijdens de lichtjesavond is Begraafplaats
Waalhoven verlicht met waxinelichtjes en fakkels. De
avond is bedoeld voor iedereen die wil gedenken.
U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom.

3 maart 2019 18.30 uur
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