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Dienst van vandaag :
Met alle geweld.
Ds. M. Gouwens de Gier
Met de bijbelleesgroep lopen we stevig aan tegen alle
Lezing Filippenzen 2 : 1 - 11
oorlog en geweld bij de richters en de koningen.
Lezing Matteüs 20 : 17 - 33
Hoe moeten we dit zien? Wat betekenen deze
verhalen? We hebben ds. P. van Midden uit
Derde zondag van de veertigdagentijd
Bergambacht gevraagd om hierover te komen
sta in je kracht
vertellen. Op maandagavond 3 april is hij in ons
neem
midden. Dit is een open avond: iedereen is welkom!
van het levende water
Aanvang 19.30 uur. Er wordt een kleine bijdrage van 2
dat geboden wordt
euro p.p. gevraagd.
levenskracht
gegeven
40dagentijdcollecte Steun ouderen in Moldavië
uit liefde
In Moldavië zijn alleenstaande ouderen hard getroffen
die opricht
door de economische crisis. Velen kunnen met hun
om te staan in je kracht
pensioen van € 20,- per maand onmogelijk
rondkomen. De overheid biedt geen ondersteunende
Op deze derde zondag horen we over een
diensten en familie probeert te overleven in het
Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. In haar
buitenland. Ouderen worden aan hun lot overgelaten.
ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water.
Zij raken ondervoed, medicijnen zijn onbetaalbaar en
In de schikking zien we het water waaruit het groen
vaak kunnen ze hun gas en licht niet betalen,
van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende
waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. Velen
takken vertellen over leven dat niet recht verloopt.
vereenzamen. De christelijke organisatie Bethania
De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die
voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare
Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.
ouderen van thuiszorg en een warme maaltijd.
Dagelijks worden er 58 tafeltje-dekje maaltijden
Overlijden
verspreid. Ook komen de ouderen samen in het
Dinsdag 14 maart is mevrouw A. Koedijk-Oostwouder
dagcentrum voor gezamenlijke activiteiten. Ze
op 92-jarige leeftijd overleden.
ontvangen er warmte en liefde en zien samen sterk en
De crematieplechtigheid heeft op zaterdag 18 maart
dapper de toekomst tegemoet.
plaatsgevonden.
Voorafkondiging collecte voor volgende week
Omzien naar elkaar
26 maart: Help slachtoffers hongersnood.
Mw. S. Bouman is opgenomen in Gouda.
De komende 6 maanden dreigt er hongersnood voor
Haar adres:
meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Deze mensen
Rivierduinen
lijden aan voedselgebrek en ondervoeding.
Locatie Gouda
Kerk in Actie is door haar goede lokale contacten goed
Jac. P. Thijsselaan 45
in staat hulp te bieden. Maar daarvoor is Uw bijdrage
2803 RT Gouda
in de collecte van volgende week van groot belang.
De diaconie.
Dhr. J. Kraan ligt in het IJsselland Ziekenhuis.
Zijn adres is:
IJsselland Ziekenhuis, afdeling C2
De bloemen van deze zondag gaan naar….
Prins Constantijnweg 2
…….. mw.Siebenga-Blok voor haar verjaardag.
2906 ZC Capelle aan den IJssel
Koster
Het correspondentie-adres n.a.v. het overlijden van
18-03 t/m 24-03 Dhr. A. Voogt
mw. A. Koedijk-Oostwouder is:
25-03 t/m 31-03 Dhr. H. Broekhuizen
mw. J.W. Oostwouder
Kerkdienst 26 maart
Componistenstraat 10
10.00 uur Ds. Amesz
4207 CL Gorinchem.
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ZWO
STERK EN DAPPER: Paasgroetenactie
REISJE DIACONIE ONTMOETINGSKERK APELDOORN

Vanuit heel 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 veertigdagenthema:
Sterk en dapper. Ds. Anne van Voorst ging hierover in
gesprek met gedetineerden: “Daar kwam naar voren,
dat je je soms ook kwetsbaar op moet durven stellen.
Dat valt niet altijd mee, en daarover is een kunstwerk
gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets
kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte het met
de hand, en een tweede zorgde voor de achtergrond,
het doek waarop staat: Wees sterk en moedig”.
Ook wij doen als gemeente mee aan de
Paasgroetenactie. Vandaag worden de kaarten
uitgedeeld tijdens de dienst.
Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten
krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op
staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart
ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan
overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht
wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een
feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst
in de gevangenis worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor
mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund
door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange
adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend
bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je
door een kaart een hart onder de riem steken.
Bij de kaarten zit een briefje met het adres en de
dingen waar u op moet letten bij het schrijven en
versturen van de kaart.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
U bent niets verplicht, maar we hopen dat velen van u
Paasgroeten zullen versturen!
N.B. De Paasgroeten moeten uiterlijk 6 april 2017
worden verstuurd, anders zijn de kaarten niet op tijd
bij de ontvanger.

Ook dit jaar wil de diaconie van de Ontmoetingskerk
weer een reisje voor senioren organiseren. Bij
voldoende aanmeldingen zal het reisje op dinsdag 9
mei 2017 plaatsvinden.
Omdat koning Willem-Alexander dit jaar zijn 50e
verjaardag hoopt te vieren, vonden we het een leuk
idee een rondrit in de omgeving van Apeldoorn en 't
Loo te maken. Het programma zal er als volgt uitzien:
10.00 uur verzamelen in de Ontmoetingskerk met
koffie en gebak.
11.00 uur vertrek met de bus naar Harskamp waar we
een warme drie-gangen lunch geserveerd krijgen. Na
de lunch rijden we met een gids een mooie route door
kroondoomein 't Loo en maken we een rondrit door
Apeldoorn en omgeving. De grote kerk van Apeldoorn
en het beeld van Willhelmina worden uiteraard niet
overgeslagen. Tevens rijden we langs de parkenbuurt
en haar mooie monumenten. U hoort van de gids de
historie van de omgeving en het Koninklijk Huis.
ca. 17.45 uur aankomst terug in de kerk, afsluiting met
broodmaaltijd.
De kosten voor deze volledige dag bedragen € 50 p.p.,
extra drankjes bij de lunch zijn voor eigen rekening.
Indien er voldoende aanmeldingen zijn, ontvangt u
een bevestiging waarop vermeld staat hoe u deze
kosten kunt betalen.
Uiterlijk 9 april aanmelden bij Agnes Huizer, 0648398548 of agneshuizer@gmail.com. Ook eventuele
vragen kunt u bij haar stellen.
Het minimum aantal deelnemers is 30 personen, dus
neem gerust iemand mee! Ook mensen die zich nog
geen senior voelen maar wel interesse hebben in dit
reisje zijn van harte welkom!
Heeft u vervoer naar en van de kerk nodig? Geef dit
even aan bij uw aanmelding, dan zorgen wij ervoor dat
u opgehaald en weer thuisgebracht wordt.
Diaconie en vrijwilligers van de Ontmoetingskerk
Actiedag Jeugdclubs
De jeugdclubs houden op Zaterdag 25 Maart weer
een jaarlijkse actiedag voor het goede doel. Rondom
de nieuwe ‘Markt van Krimpen’ 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 komt ten goede van Nacht Zonder
Dak, een organisatie die zich inzet voor dakloze
jongeren.
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
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