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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag :  
Ds. Amesz  

Lezing: Jozua 4 en Johannes 6, 1-15 
 

Vierde zondag van de veertigdagentijd  

sta in je kracht  
laat je aanraken  

door Jezus' liefde  
die vooroordelen  

afbreekt  

zie  
met de ogen  

van het hart  
dat geeft kracht  

Het is vandaag de vierde zondag van de 
veertigdagentijd. Het licht van Pasen schijnt door het 

donker heen en dat zien we aan de roze kleur.  

De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft 
onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen 

ontnemen. Jezus opent ogen om te kunnen zien.  
 

Pastoraal inloopuur 

Donderdag 30 maart ben ik van 9.30 - 12.00 uur in de 
kerkenraadskamer aanwezig.  

Loop gerust binnen wanneer u uw verhaal kwijt wilt of 
gewoon iets te melden hebt. 

Koffie en thee staan klaar! 

 
Met alle geweld 

Met de bijbelleesgroep lopen we stevig aan tegen alle 
oorlog en geweld bij de richters en de koningen. 

Hoe moeten we dit zien? Wat betekenen deze 
verhalen? 

We hebben ds. P. van Midden uit Bergambacht 

gevraagd om hierover te komen vertellen. 
Op maandagavond 3 april is hij in ons midden. Dit is 

een open avond: iedereen is welkom! 
Aanvang 19.30 uur. Er wordt een kleine bijdrage van 2 

euro p.p. gevraagd. 

  
Omzien naar elkaar 

Mw. S. Bouman is opgenomen in Gouda.  
Haar adres:  

Rivierduinen 
Locatie Gouda 

Jac. P. Thijsselaan 45 

2803 RT Gouda 
 

Dhr. J. Kraan ligt in het IJsselland Ziekenhuis. 
Zijn adres is:  

IJsselland Ziekenhuis, afdeling D2 

Prins Constantijnweg 2 
2906 ZC Capelle aan den IJssel 

 

 40dagentijdcollecte: Steun mensen in de knel  
Diaconaal centrum de Pauluskerk in Rotterdam biedt 

tijdelijke opvang aan mensen in de knel, zoals 
verslaafden, mensen zonder papieren en daklozen. 

Mensen ontmoeten elkaar, krijgen een maaltijd, maken 

gebruik van het spreekuur van een maatschappelijk 
werker, arts of predikant, of komen gewoon een kop 

koffie drinken. Daarnaast organiseert de Pauluskerk 
regelmatig leeravonden en debatten op het snijvlak 

van geloof, kerk, cultuur en samenleving. Doel van alle 

activiteiten is om mensen handvatten te geven om 
weer mee te draaien in de maatschappij. Met de 

eerste collecte van vandaag steunt Kerk in Actie het 
werk in de Pauluskerk en andere diaconale projecten 

in Nederland. Doet u mee? 
  

Noodhulpcollecte: Help slachtoffers hongersnood 

De komende 6 maanden dreigt er hongersnood voor 
meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Deze mensen 

lijden aan voedselgebrek en ondervoeding. Kerk in 
Actie is door haar goede lokale contacten goed in staat 

hulp te bieden. Maar daarvoor is uw bijdrage in de 

tweede collecte van vandaag van groot belang. Van 
harte aanbevolen! 

 
Vrienden van Israël in de Krimpenerwaard 

Organiseert: Lezing: Nut, noodzaak en einde van de 

bedekking van Israël.  
Sprekers: ds. Hette Abma en Cor Verkade.  

 
 

D.V.woensdagavond 29 maart. Aanvang: 20.00 uur.  

(ontvangst met koffie/thee vanaf 19.30 uur)  
In Gebouw Berea- Dorpsstraat 15 te Ouderkerk aan 

den IJssel.  U bent van harte welkom! Toegang gratis. 
Collecte ten bate van Goede doelen in Israël. Er is ook 

een kraam met Israël producten.  

Info: tel. O180-510480;0180-682262 of 06-20595372.  
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 
…….. mevr. I. Douw voor haar verjaardag. 

 
Koster 

25-03 t/m 31-03 Dhr. H. Broekhuizen 

01-04 t/m 07-04 Dhr.  P. van Gorkum 
 

Kerkdienst 2 april   
10.00 uur Ds. L. Schermers 



 

 

 

STERK EN DAPPER: Paasgroetenactie  
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.                    ZWO 

 
REISJE DIACONIE ONTMOETINGSKERK - 

APELDOORN  
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, 06-
48398548 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 

 
Samen kerken voor Oeganda  

In de zomer van 2018 gaan we met een groep 
christenen uit Krimpen ( a/d IJssel en a/d Lek)  op reis 

naar Mukono in Oeganda. We doen dit in 

samenwerking met Livingstone, een stichting die 
werkvakanties organiseert met als doel structureel 

hulp te bieden maar ook deelnemers te laten ervaren 
dat armoede, onrecht of verdriet de ander geen 

tweederangs mens maakt.  

We zullen daar meedraaien in de verzorging van 
baby’s en kinderen, het werk in de keuken en de 

wasserij en doen diverse creatieve en sportieve 
activiteiten met de kinderen. Ook gaan we bouwen 

aan een tienerhuis.  
De groep uit Krimpen bestaat momenteel uit 17 

mensen in de leeftijd van (in 2018) 13 t/m 69 jaar. 

Kijkt maar eens op de foto, misschien kent u er enkele 
mensen van. Natuurlijk zullen we reis -en 

verblijfkosten uit eigen zak betalen, maar de kosten 
voor het project willen we via sponsoracties ophalen. U 

zult dus de komende tijd vaker van ons horen.  

 
Mocht u na het lezen van bovenstaande denken dat is 
wat voor mij, er zijn nog enkele plekken beschikbaar. 

We zouden het leuk vinden als u zich alleen, met z’n 
tweeën of met het hele gezin met kinderen (vanaf 12 

jaar) aanmeld.  

Aza en Erika Teeuwen  
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