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Dienst van vandaag: ds. M. Gilhuis
ZWO dienst -Paasgroetenactie 2019
Op 3 maart 2019 is er een ZWO dienst.
Gemeenteleden die tijdelijk elders verblijven:
In deze dienst nog een keer aandacht voor het werk
Mw. S. B.
van Wim Brauns in Litouwen. Hij zet zich in voor de
GGZ De Rivierduinen
lokale bevolking, zowel de ouderen als de jongeren.
afdeling D kamer 4
Hoewel zelf ook al op leeftijd doet hij nog wat hij kan.
Jac. P. Thijsselaan 45
Ook doen wij als gemeente weer mee aan de
2803 RT Gouda
Paasgroetenactie. Aan het einde van de dienst worden
de kaarten uitgedeeld.
Dhr. K. S.
We vragen u de Paasgroetenkaarten uiterlijk dinsdag 9
Maasstad ziekenhuis
april 2019 te verzenden.
Maasstad 21, cardiologie 1, k. 5
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!
3079 DZ Rotterdam
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie ZWO
Dhr. J. v d W.
IJsselland ziekenhuis
kamer A-249
Prins Constantijnweg 2
2906 ZC Capelle aan den IJssel
6 maart: Sobere maaltijd en presentatie over
Iona
*Sobere maaltijd: een gezamenlijke eenvoudige
maaltijd, waarbij gezelligheid en bezinning op de
komende veertig-dagen-tijd centraal staan. Iedereen
van harte welkom! 18.30 uur in de kerkenraadskamer.
U/jij kunt zich hiervoor aanmelden via de intekenlijst
die naast het koffieloket in de ontmoetingsruimte
hangt. Mocht u een pan soep voor deze maaltijd willen
maken, dan kunt u dat ook hier aangeven.
*Iona-presentatie: over deze oecomenische
gemeenschap, met het centrum op het eiland Iona
(Schotland) en hun idealen. Een presentatie met
ongetwijfeld heel mooi beeld en geluid door Wieger
Siebenga en Quirine Lodder. Van harte aanbevolen!
20.00 uur, ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur in de
kerk
VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND
Het product van de maand februari is tandpasta. Het
inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden
ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij het ZWObord inde ontmoetingsruimte.
Bedankje
Graag wil ik u allen via deze weg bedanken voor de
vele kaarten en belangstelling tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis en wooncentrum de Burcht. Dit heeft
mij erg goed gedaan. Hartelijke groet, Nel Spruijt

SamenWijzer
De kopij voor SamenWijzer 34.5 over de periode 10
maart t/m 14 april 2019 dient uiterlijk zondag 3 maart
a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn.
De bloemen van deze zondag zijn voor ….
…. Mw. H. Klerk v.Gorkum voor haar verjaardag.
Ook een bos voor Mw. E .Kreuk als groet van de
Ontmoetings kerk.
Koster
23-02 t/m 01-03 dhr. P. van Gorkum
02-03 t/m 08-03 dhr. J. Klerk
Kerkdienst zondag 24 februari
10.00 uur ds. L. Schermers
18.30 uur Top 2000 dienst
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

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.

Lezing: Psalm 139
Voor de koorleider. Van David, een psalm.
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.
Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.
U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.
Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.
Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’
ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.

Top2000 nog een keer....
Het zal u niet ontgaan zijn dat zondag 3 maart de
Top2000 zal plaatsvinden. Het beloofd een mooie
voorstelling te worden.
Naast dat we natuurlijk hopen dat er mensen van
buitenaf komen, hopen we natuurlijk dat u als
gemeente van de Ontmoetingskerk met vele aanwezig
zult zijn. Daarom vandaag aan u een extra uitnodiging.
Wij denken dat het heel belangrijk is om als gemeente
met velen aanwezig te zijn en zo de ander - die
misschien zelden of nooit komt - een warm welkom te
bezorgen.
Dit kan in de vorm van een gesprekje, een hand geven
of gewoon even oogcontact...
Ik denk dat het voor gasten heel belangrijk is om zich
welkom te voelen in en ongedwongen sfeer. Dat je
gezien word...
Dus: komt allen op zondagavond 3 maart tussen 6
uur (zaal open) en half zeven (aanvang) en vergeet
niet om zelf ook iemand mee te nemen.
De buren, familie, vrienden en vriendinnen, iedereen is
welkom!
En de muziek én het thema Geloof, Hoop én Liefde
zullen ons zeker verbinden.
Groet, Bettina Pols, namens het Top2000 2019 team

U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn
bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet
één.
Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,
ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.
God, breng de zondaars om,
weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten –
ze spreken kwaadaardig over u,
uw vijanden misbruiken uw naam.
Zou ik niet haten wie u haten, HEER,
niet verachten wie tegen u opstaan?
Ik haat hen, zo fel als ik haten kan,
ze zijn mijn vijand geworden.
Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.

