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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van deze morgen:  
Ds. Van Midden  

Lezing van Exodus 3:1-5  
Vervolglezing van Jozua 5:13-6:1  

Lezing van het Evangelie: Matteus 5:13-16  

 
Uit: Geloof, hoop en liefde 

Het geloof is  
een stok om op te steunen,  

niet om anderen mee te slaan. 
                                                   E. Laurillard  

 

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 
 

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 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Try Outdienst: 
Thema: Ik zie ik zie wat jij niet ziet. 

De volgende bijeenkomst is op Zondag 7 februari in 
Herberg de Ontmoeting. 

Aanvang 18.30 uur. Vooraf is er koffie, thee en 
limonade. Aan deze bijeenkomst werken mee: 

Ds. A. Noordam uit Dordrecht en is de muzikale 

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

Iedereen is natuurlijk van harte 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.... 

…  Familie Mourik, Dorpsstraat 134, als groet van  
de kerk. 
 

Koster 

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

30-01 t/m 05-02 fam. de Gier 
 

Kerkdienst zondag 31 januari  
10.00 uur ds. Gouwens- de Gier 
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