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Dienst van vandaag:
Collecten.
Ds. C. E. Dahmen
Bij de avondmaaldienst van vandaag worden 3
collecten gehouden. De eerste collecte (groene zak) is
Avondmaal voor gelovigen
voor PKN, Catechese en educatie (zie bericht
Bij de avondmaalstafel ziet u twee doeken met
hieronder). De tweede collecte (zwarte zak met houten
geverfde druiventrossen. Dit is de verwerking die
rand) is voor de kerk. De derde collecte (zwarte zak
gemaakt is tijdens de kindercatechese van afgelopen
met zilveren rand) is voor het werelddiaconaat.
woensdagmiddag. We stonden toen vooral stil bij de
betekenis van de wijn/het druivensap. De doeken zijn
Collecte Catechese en Educatie
beschilderd door: Amber van Leerdam, Benjamin
Onze samenleving verandert in een snel tempo.
Bijkerk, Jasmijn Boer, Jordy de Jong, Niels Landman,
Mensen worden in beslag genomen door de drukte van
Nikki Voogt, Sabri Moga en Sem Landman.
het dagelĳks bestaan van werk en zorg. Voor veel
mensen is er geen plaats meer voor de kerk. Maar
Op adem komen
toch zĳn er grote zingevingsvragen, misschien wel
Op donderdagavond 1 februari bent u welkom voor
meer dan ooit. Steeds meer mensen hebben, in deze
een half uur stilte, een lied, een gebed, een
jachtige wereld, behoefte aan een plek om op adem te
bijbellezing. We steken in stilte een kaars aan of er
komen.
wordt een gebedsintentie bij uitgesproken. Van 19.00Bĳ veel gemeenten binnen de Protestantse Kerk groeit
19.30 uur in de kerkenraadskamer.
het verlangen een kerk voor deze zoekers of
twĳfelaars te zĳn. Maar hoe deel je het Evangelie op
FEBRUARI 2018: ZWO dienst!
een manier die relevant is voor mensen die van de
Al jaren wordt een gedeelte van het ZWO budget
kerk zĳn vervreemd? In de praktĳk valt dat niet mee
besteed aan het werk van Wim Brauns in Litouwen.
en voor iedere gemeente is dat ook weer anders.
We zouden het inmiddels een traditie kunnen noemen.
Volgend jaar start er bĳ het PCTE, Protestants
Centrum voor Toerusting en Educatie, opnieuw een
In de komende ZWO
tweejarige opleiding waar predikanten en kerkelĳk
dienst willen we wat meer
werkers leren hoe ze, samen met hun gemeente, de
vertellen over het werk dat
verbinding met de samenleving kunnen maken. Ze
hij doet, en het verschil
worden ondersteund bĳ het ontwikkelen van missionair
dat hij maakt voor veel
leiderschap. Het is een intensief traject, dat aanhaakt
mensen in Litouwen, zowel
bĳ de eigen spiritualiteit, talenten en situatie van de
jongeren als ouderen. Heel
deelnemers. Wĳ geloven dat deze opleiding vandaag
praktisch probeert hij de
de dag broodnodig is in onze kerk. Naast deze
leefsituatie van jongeren
opleiding Missionaire Specialisatie biedt het PCTE aan
en ouderen te verbeteren.
predikanten, ambtsdragers en andere vrĳwilligers tal
De opbrengst van de collecte van deze dienst zal ook
van mogelĳkheden voor opleiding, bĳscholing en
worden overgemaakt naar Wim Brauns.
praktische trainingen op diverse terreinen. De
Als u een goede indruk wilt krijgen van wat Wim doet,
opbrengst van de eerste collecte van vandaag is
kunt u ook bij Uitzending Gemist naar de uitzendingen
bestemd voor training en toerusting van professionals
2 en 23 december 2017 van Max maakt Mogelijk
en vrĳwilligers voor hun werk in de gemeente. We
kijken.
bevelen de collecte van harte bĳ u aan.
Van harte aanbevolen!
En dan is het ook nog eens warme-truien-dag die
zondag… Trek een dikke trui en een warme jas aan, en
Koster
kom met velen, dan houden we elkaar lekker warm.
27-01 t/m 02-02 dhr. C v.d. Schans
En kunnen we blij zijn dat het bij ons niet zo koud is
03-02 t/m 09-02 dhr. H. v.d. Vaart
als in Litouwen…
Tot 4 februari!
Kerkdienst zondag 4 februari
ZWO
10.00 uur Ds. F. Wierdsma
bloemen van deze zondag gaan naar….
…. Fam.v.d.Vusse (van O ZO MOOI )
Als groet van de kerk.
Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Voedselbank – Product van de maand
Het product van de maand februari is
schoonmaakmiddel. Het inzamelen is voor het
uitgiftepunt van de Voedselbank IJssel en Lek te
Stolwijk. Het product kan worden ingeleverd in de
daarvoor bestemde krat die staat bij het ZWO-bord in
de ontmoetingsruimte.
Seniorenontmoeting woensdagmiddag 31 januari
Deze middag verzorgen twee dames van het
vakantiebureau een presentatie over welke
mogelijkheden er zijn voor u voor een ontspannen
vakantie.
Daarna kijken we nog even terug naar onze reis van
vorig jaar. Dit jaar staat er een reisje gepland op
dinsdag 8 mei. Hierover krijgt u deze middag ook meer
informatie.
We vinden het gezellig wanneer u komt en neem
gerust iemand mee. Om 14.30 uur bent u welkom in
de Ontmoetingskerk aan de Hoofdstraat.
Diaconie en vrijwilligers van de Ontmoetingskerk
Schoonmaak keuken e.d.
Op 8 januari jl. zijn de crèche, de kerkenraadskamer
en de keuken grondig schoongemaakt. In de keuken
hangt een door Cobie gemaakt schema, waarop staat
waar alles moet worden opgeborgen. Ook is het
servies aangevuld met hetzelfde soort glazen. Door
vele mensen wordt de keuken vele keren gebruikt.
Laten we proberen om de keuken en andere ruimten
netjes te houden! Hartelijk dank daarvoor. Ruud
Seniorenontmoeting
woensdagmiddag 31 januari
Deze middag verzorgen twee dames van het
vakantiebureau een presentatie over welke
mogelijkheden er zijn voor u voor een ontspannen
vakantie. Daarna kijken we nog even terug naar onze
reis van vorig jaar. Dit jaar staat er een reisje gepland
op dinsdag 8 mei. Hierover krijgt u deze middag ook
meer informatie. We vinden het gezellig wanneer u
komt en neem gerust iemand mee. Om 14.30 uur bent
u welkom in de Ontmoetingskerk aan de Hoofdstraat.
Diaconie en vrijwilligers van de Ontmoetingskerk
Sobere maaltijd
Op woensdag 14 februari is het behalve valentijnsdag
ook aswoensdag. De dag dat de veertigdagentijd
begint. Traditiegetrouw willen we dat inluiden met een
gezamenlijke sobere maaltijd. Vanaf 17:45 bent u van
harte welkom. Om 18:00 beginnen we met de
maaltijd.
U kunt zich inschrijven via de intekenlijst in de
ontmoetingsruimte. We zoeken ook nog vrijwilligers
voor het maken van de soep. Wilt u ons daarbij
helpen? Laat dat dan ook weten via de intekenlijst!
Tot dan!
Commissie V&T

SENIORENMIDDAG
Op donderdag 8 februari wordt de volgende
seniorenmiddag gehouden in ’t Voorhof. Aanvang:
14.00 uur.
De heer P. Heijstek uit Hoek van Holland komt bij ons
met een presentatie over het reddingswezen en over
de noodzaak om voor Rotterdam een betere
verbinding met de zee te krijgen. Hierdoor ontstonden
er enorme problemen waardoor het noodzakelijk werd
voor Hoek van Holland om een eigen reddingsboot te
krijgen. Kortom een interessant stukje geschiedenis
over het ontstaan van de Nieuwe Waterweg en de
uitbreiding van het reddingswezen. Zijn verhaal besluit
met de verbetering van de mond van de Nieuwe
Waterweg waardoor op zee een prachtig natuurgebied
veroverd werd.
Onze chauffeurs staan vanaf 13.15 uur bij De
Dertienhuizen voor u klaar om u naar ’t Voorhof te
brengen.
Voor ander vervoer kunt u tot 6 februari bellen naar:
Dicky Bremmer, tel. 510480.
Ook deze middag is iedereen weer heel hartelijk
welkom,
De gastvrouwen.
Israël –Lezing met ds. Willem J.J. Glashouwer
Thema: “ wat geloven wij t.a.v. Israël: 12 stellingen”
Woensdag 31 januari 2018
Gebouw: De Schakel-Schoolstraat 24, Bergambacht
Aanvang: 19.45 uur. Inloop: 19.15uur
I.s.m. “vrienden van Israël in de Krimpenerwaard.”
Met verkoop Israël producten aanwezig (info: 0618301351)

WARMETRUIENDAG zondag 4 februari 2018!
Op zondag 4 februari 2018 wordt tijdens de eredienst
meegedaan aan de “Warmetruiendag”.
De verwarming gaat een paar graden lager om zo de
stookkosten te beperken.
Houdt u daarom tijdens de dienst de jas aan!

