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Dienst van vandaag :
Ds. Bos
Schriftlezing Genesis 8: 6-17
Johannes 21: 1-17.

We zullen op 3 mei om 13:30 bij de kerk vertrekken.
Om 14:30 start het verhaal in Gouda. Inschrijven kan
via de inschrijflijst in de ontmoetingsruimte.
Commissie V&T

Collecte Eredienst en Kerkmuziek,
Geef voor kleine, vitale gemeenten
Een vraag om over na te denken: wat hebben we als
gemeente minimaal nodig om het Evangelie te horen
en te delen in deze wereld? Die vraag komt op ons af,
wanneer we vandaag collecteren voor Eredienst en
Kerkmuziek. Sommige gemeenten in Nederland zĳn zo
klein geworden dat ze het bĳvoorbeeld zonder
predikant moeten doen. Maar het ontbreekt hen niet
aan visie en creativiteit om elkaar te blijven ontmoeten
en een vitale gemeente te zijn. Met elkaar dragen ze
het pastoraat en iedere zondag organiseren ze hun
vieringen in kleine kring. De Protestantse Kerk
ondersteunt deze kleine gemeenten met materiaal,
zoals preekschetsen en liturgieën.
Klein, maar krachtig zĳn ook de kerken in Cuba. Zij
verlangen ernaar om samen hun geloof te beleven,
maar ze beschikken niet over een liturgie of liederen
die passen bĳ hun cultuur. Het trainingscentrum
Centro Kairos, partner van Kerk in Actie, ontwikkelt
voor deze gemeenten kerkmuziek en liturgische
vormen die passen bĳ de cultuur waar ze uit komen.
We vragen, met de eerste collecte van vandaag, uw
steun voor kerken in Nederland en in Cuba. In Cuba
kost een zesdaagse cursus liturgie voor één persoon
50 euro. Helpt u mee?

TALENTENMARKT en TALENTENVEILING
zaterdag 17 juni 2017 van 10.00 tot 15.00 uur.

Open Joodse Huizen 2017
Ook in 2017 worden de Open Joodse Huizen
gehouden. Tijdens deze dagen worden verhalen
verteld over het joodse leven in en om de Tweede
Wereldoorlog.
Graag nodigen we u uit om op 3 mei met ons mee te
gaan naar de Kattensingel 44B in Gouda. Hier zal
bewoonster Tineke Mocking vertellen over de
lotgevallen van het echtpaar Ferdinand Silberberg en
Lilly Silberberg-Schmitt dat tijdens de oorlog in haar
huis woonde. Na een muziekaal intermezzo vertelt
Heike Blok over haar vriendschap met de familie
Mogendorff, die woonde op Kattensingel 42. Hun
dochter Simone is tijdens de oorlog verraden en
vermoord. Heike woonde na de oorlog op nummer 41
en is nog steeds bevriend met de andere
dochter,Janny Dekel-Mogendorff, die na de oorlog een
nieuw bestaan opbouwde in Israël.

Op deze dag kunt u diverse zelfgemaakte en
verbouwde artikelen of producten kopen en zijn er
activiteiten en spellen te doen voor jong en oud.
De keuken is open voor koffie/thee, koek, drankjes,
snacks en ijs.
TALENTENVEILING 13.00 uur.
Voor een dienst / klus kunt zich vanaf zondag 9 april
aanmelden via de opgehangen invulbriefjes op het
prikbord naast het keukenloket. Dit kan tot uiterlijk
zondag 11 juni.
De ingevulde briefjes kunt u deponeren in de doos in
de ontmoetingsruimte. U kunt ook een leeg invulbriefje
aanvragen per e-mail: jhrvanmastrigt@kpnplanet.nl of
iemand benaderen van de talentencommissie: Sandra
van der Meulen; Cobie Nieuwenhuizen; Gera Spruijt;
Ruud van Mastrigt.
De OPBRENGST is voor energiebesparing in de kerk,
een vermindering van de stookkosten.
In de laatste SAMENWIJZER kunt u alles nog eens
nalezen op pag. 29 en 30.
De eerste inschrijvingen van een activiteit zijn al
binnen. Geweldig bedankt!
Diner voor twee personen (4x). Voorlopig is het bij
deze vier meldingen gebleven. Doet u mee??
Kopij inleverdatum
De kopij voor de Samenwijzer 32.6 over de periode 7
mei t/m 18 juni 2017 dient uiterlijk zondag 30 april a.s.
bij de redactie ingeleverd te zijn.
De bloemen van deze zondag gaan naar….
De bloemen van zondag 23 april zijn voor
mw.v.d.Steege-v.d.Bos voor haar verjaardag,
en voor de dhr.M.Zvinowanda na operatie.
Koster
29-04 t/m 05-05 dhr. J. Klerk
06-05 t/m 12-05 dhr. C. Hesse
Kerkdienst zondag 30 april
10.00 uur Ds. Tromp

Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
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Uitnodiging voor de
gemeenteavond/jaarvergadering 10 mei 2017
Beste gemeenteleden,
De kerkenraad nodigt u hierbij van harte uit voor de
gemeenteavond/jaarvergadering die gehouden zal
worden op woensdag 10 mei 2017 om 20.00 uur in
ons kerkgebouw.
Deze uitnodiging krijgt u niet meer per e-mail of per
post.
De hieronder genoemde documenten (notulen en
financiële stukken) liggen vanaf begin mei ter inzage in
de Ontmoetingsruimte en zijn op de avond zelf ook
beschikbaar. Mocht u deze toch eerder persoonlijk
willen ontvangen, kunt u contact opnemen met de
scriba.
Agenda
1. Opening door de preses Jaco Kraan (20.00 uur)
2. Notulen van de jaarvergadering van 13 april 2016
3. Bespreking van de financiële stukken
* Diaconie / ZWO
* Kerk
4. Rapportage van de kascontrolecommissies
5. Mededelingen
6. Pauze (20.30 uur)
7. Klein maar vitaal!
We willen met elkaar, op interactieve wijze,
vaststellen wat de kracht van onze gemeente is.
Waar zitten onze sterke punten? Wie zijn we?
Waar willen we voor staan?
Voor het voortbestaan van onze gemeente is het
belangrijk dat we met elkaar heldere antwoorden
formuleren op die vragen.
8. Rondvraag
9. Sluiting
Hierna is er een informeel gedeelte waarin u kunt
genieten van een hapje en een drankje.
Wij hopen op een goede opkomst en een inspirerende
avond.
Met vriendelijke groeten, namens de kerkenraad,
Jaco Kraan

Sicco Kooistra

preses

scriba

Als u iets voor de rondvraag heeft, dat voor een ieder
van belang zou kunnen zijn, verzoeken wij u dit te
mailen naar de scriba
(scriba@ontmoetingskerkkrimpen.nl) , zodat we een
antwoord kunnen voorbereiden. Bij voorbaat onze
dank.

Collecte 30 april
Hoewel er kort geleden nog een grote actie is geweest
voor de hongersnood in de Afrikaanse landen, waar
aan ook onze kerk heeft mee gedaan, wil ik u toch op
de collecte van 30 april attent maken. In Sjaad leven
nomaden verspreid die van hun vee leven. Doordat het
vee was gestorven door de droogte, trokken de
jongens en mannen weg om te proberen werk te
zoeken. Vrouwen en kinderen moeten die tijd zien te
overleven, waarvan? Er was niets: geen water, voedsel
of medicijnen. Toen kwamen er een paar busjes aan
met meel, olie, rijst en drinkwater. Ogen die dof waren
geworden door alle ellende, brengen zij weer hoop.
Een oude moeder die op 5 kleinkinderen moest
passen, liet zien wat ze nog had: een bodempje meel
en een 1/4 fles olie, dat was alles. Het doet ons
denken aan een bekend verhaal uit de bijbel.
Soms worden we wat overvallen door moedeloosheid
en denken we dat er geen eind komt aan alle ellende.
Toch mogen we onze ogen niet sluiten, maar in
dankbaarheid dat we zelf genoeg te eten hebben, ook
anderen helpen. De actie in Sjaad was van de EO, die
zelf alles ter plekke brengt en uitdeelt.
Daarom van harte aanbevolen de collecte 30 april. Het
is nooit een druppel op een gloeiende plaat ,maar een
druppel in de oceaan van Gods liefde!
Adrie Pols.

