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Dienst van vandaag: Ds. A Noordam
Bezinningswandeling
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
We gaan op zaterdag 24 maart de Stille Week in met
een bezinningswandeling van 6 of 10 km (naar eigen
IK HEB ALLES VOOR JE OVER.
keuze) o.l.v. Dick Eikelenboom en Luci Schermers. We
Johannes 12 : 20-33.
starten om 9.30 uur met een kort moment in de
Zoals een graankorrel sterft om vrucht
kerkzaal rond de brandende paaskaars. Daarna varen
te dragen, zo zal ook Jezus sterven om
we over met de pont en wandelen in de
nieuw leven voort te brengen.
Alblasserwaard. Ook kinderen kunnen meedoen.
Jezus zorgt niet alleen voor mensen door
Schrijf u in via de intekenlijst bij het koffieluik of meld
brood uit te delen of ze beter te maken;
u aan via dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl of
hij heeft letterlijk alles voor ze over.
010- 451.78.40.
Zelfs zijn eigen leven.
Biddag: Alles was in kannen en kruiken.
BLOEMSCHIKKING:
We hadden een tafel vol kannen en kruiken staan
Graankorrel.
tijdens de dienst op biddag. Dank voor het mogen
De graankorrel is het symbool van het
lenen. Mede door de kruiken, de mooie
zaad dat in de kern vol zit met leven.
bloemschikking, het fijne orgelspel, de enthousiaste
Deze kern verwijst ook naar het geestelijke
kinderen en andere kerkgangers werd het een
leven dat in ieder mens verborgen ligt.
bijzondere dienst. Er staan nog een paar kuiken in de
Als dit geestelijke zaad gezaaid wordt in
Kerkenraadkamer. Als u uw eigen kruik weer mee wilt
de aarde en sterft dan zal het veel vrucht
nemen, heel graag!
dragen. De buitenkant moet sterven. Het
leven durven los te laten en te verliezen
Vastentijd
zal een mens bij zijn diepste kern brengen;
We zijn op de helft van de veertigdagentijd en dus van
en dit nieuwe leven vruchtbaar maken.
de vastentijd. Ik weet niet of u deze weken ook iets
specifieks nalaat of iets juist wel doet waar u anders
Uit handen vallen,
niet aan toekomt. Voor mezelf blijft het wel/niet
je overgeven.
snoepen en het wel/geen koffie drinken een punt van
loslaten,
aandacht. Voor een aantal van u en jullie goed om te
gewild of ongewild:
weten dat ik deze laatste weken alleen aan het begin
je leven verandert.
van de dag mijn apps zal lezen en beantwoorden.
ds. Luci Schermers
Gij levend Brood,
schenk ons
Voedselbank – Product van de maand
in diepe duisternis
Het product van de maand maart is koffie. Het
vertrouwen
inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank
in levenskracht,
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden
om los te laten wat leven
ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die staat bij
vanuit een kern belemmert.
het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte.
Schenk ons kracht om
op te staan
Bloemen van deze zondag gaan naar…
als een ander mens,
…. mw. Siebenga-Blok voor haar verjaardag..
en vrucht te dragen
op eigen wijze.
Koster
17-03 t/m 23-03 dhr. C vd Schans
Inloopuur
24-04 t/m 28-03 dhr. A. de Paauw
Donderdagmorgen ben ik van 9.30 - 12.30 uur in de
29-03 t/m 30-03 dhr. J. Klerk
kerkenraadskamer. U en jij bent van harte welkom om
te praten, iets te vertellen of af te spreken. De koffie
Kerkdienst zondag 25 maart
en thee staat klaar. Het is goed om te melden dat dit
10.00 uur ds. M. Gilhuis
keer ook de stagiere aanwezig is.
ds. Luci Schermers
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Creatieve knutselclub,
Vanuit enkele gemeenteleden is het plan opgevat om
,t.b.v. de bazaar in september, een knutselclub op te
richten om zo met elkaar leuke spulletjes te maken
voor de bazaar.
Hierbij willen we iedereen van harte uitnodigen die zin
heeft om met ons mee te doen. Je hoeft helemaal niet
creatief te zijn: het gaat om het samen bezig zijn.
We starten op vrijdagochtend 16 maart van 9:30 tot
max. 12:00uur in de kerk.
Iedereen is van harte welkom! En vooraf opgeven
hoeft niet.
Als u behoefte heeft aan meer informatie dan kunt u
dit vragen aan: Marry de Gier, Lenie Landman, Bep
Schepers of Marie-José de Gier

Paasgroetenactie 2018

GESPREKSGROEP.
Op woensdag 21 maart 2018 is er weer een
bijeenkomst. Wilt u er ook een keer aan deelnemen? : weet u welkom.
We behandelen de Open Deur van Maart 2018 met
als thema : "DE ROTSEN GAAN OPEN".
Gastvrouw is: Mw. Sluijter Kakebeen 45 - tel.518010.
De koffie staat om 9.45 uur klaar.
Actiedag Jeugdclubs
De jeugdclubs houden op Zaterdag 24 Maart weer een
jaarlijkse actiedag voor het goede doel. Op het
marktplein in Krimpen aan de Lek gaan ze auto’s
wassen en koek verkopen. De opbrengst van de
actiedag gaat voor een deel naar hun sponsorkind
Denis te Tanzania. Het andere deel is bestemd voor
stichting Perspective Danes, een organisatie die zich
inzet voor Roma’s en armen in Roemenië.
Hierbij roepen wij u op om tussen 9.30 uur en 14.30
uur langs te komen om onze goede doelen te
steunen.
De kerk “geïsoleerd”
Als maatregel om de kosten voor verwarming van ons
kerkgebouw beheersbaar te houden is besloten om de
oude (1968) met lucht gevulde buitenspouwmuren van
ons kerkgebouw te isoleren. De werkzaamheden
worden uitgevoerd op 19, 20 en 21 Maart. De
werkzaamheden worden overdag op normale
werktijden uitgevoerd en zullen naar verwachting geen
overlast voor de buren geven en ook niet voor
activiteiten die in het gebouw plaats vinden. De
werkzaamheden bestaan uit het van buitenaf inblazen
van isolatie korrels met een bindmiddel in de
spouwmuren. Om de normale dampafvoer uit de
spouw op het technisch noodzakelijk juiste peil te
houden, worden in de buitengevel een groot aantal
ventilatie roosters aangebracht. Isolatie van het dak
wordt overwogen als de dakbedekking vervangen
moet worden - dit geeft de grootste energiebesparing,
maar is ook veruit de duurste maatregel – vloerisolatie
is op dit moment geen actief onderwerp maar heeft
wel de aandacht.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Aza Teeuwen.

Vanuit 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 veertigdagentijdthema:
Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging
hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden:
“Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde
veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld in een hart
met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan
ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van
het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als
een symbool van Gods liefde voor ons.”
Ook wij doen als gemeente mee aan de
Paasgroetenactie. Op zondag 4 maart 2018 zijn de
kaarten uitgedeeld. Voor wie er niet was en toch graag
een kaart wil sturen, er liggen nog kaarten op de
leesplank, met daarbij een flyer met informatie over
het verzenden.
De mensen en organisaties, die zich inzetten voor
mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund
door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van
lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar
het doet goed als mensen je door een kaart een hart
onder de riem steken.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!
ZWO

