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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: 
Ds. IJzerman 

1e lezing    Matteus 4, 12-25 
2e lezing    Matteus 5, 1-12 

 

Groothuisbezoeken 

Deze zondagavond beginnen de groothuisbezoeken.  

We hopen voor de deelnemers op inspirerende 

avonden en wensen de ouderlingen sterkte toe bij het 

leiden van de gesprekken. 

  

Meer spirit nodig? 

Vanavond is er weer een bijeenkomst voor mensen 

rond de 30 en iets ouder. 

Je bent welkom bij Niels en Eva van Wely, Narcis 4 in 

Krimpen aan den IJssel. 

Het thema is: Met andere ogen.  

 

Afwezig 

Komende week ben ik t/m donderdag met een aantal 

collega’s in de Zwaluwhof in Zenderen (bij Borne). 

Mocht u onverhoopt een predikant nodig hebben, dan 

is bij de praeses en de scriba bekend op welke 

predikant een beroep kan worden gedaan. 

 ds. Luci Schermers 
 
Uw medewerking gevraagd voor de foto 

expositie. 
Zoals u in de vorige Samenwijzer al heeft kunnen 

lezen, is het idee gerezen om voor ons 125- jarig 

gemeentebestaan een foto expositie te verwezenlijken. 
Het is de bedoeling dat de foto’s ingedeeld worden in 

een aantal onderwerpen, zoals: 
Doopplechtigheden; 

Huwelijk sluitingen of vieringen; 
Optredens van bijvoorbeeld koren, musicals; 

Jeugd evenementen, zoals acties van de jeugdclubs, 

VBK.; Kerkelijke feesten; 
Predikanten die hier hebben gestaan, 

en overige foto’s van kerkelijke activiteiten. 
Doet u mee? Dan kunt u nu al beginnen met het 

doornemen van uw fotoboeken. Wilt u de foto’s in uw 

fotoboeken laten zitten, dan kan het fotoboek ook bij u 
opgehaald worden, om de foto (‘s) te scannen.  

Digitaal inleveren kan ook, het E-mail adres is: 
scriba@ontmoetingskerkkrimpen.nl. 

U kunt uw foto’s ook inleveren bij Toos van der 

Leeden, Tjalkstraat 12, voorzien van uw naam, jaartal 
en evenement.  

We kijken uit naar uw foto’s want samen met u maken 
we er iets moois van! 

Toos van der Leeden  Jeanet Sluijter en  
Riet Eikelenboom. 

Sobere maaltijd / verantwoord consumeren 
Wanneer :  Woensdag 5 Maart     Hoe laat : 18.30 

Waar : de Ontmoetingskerk 
Deze avond willen we beginnen met een gezamenlijke 

sobere maaltijd , waarna we verder gaan 

met het programma : Verantwoord consumeren. 
Een van de heren van Willem&Drees komt ons 

vertellen over hun bedrijf wat er voor zorgt dat lokaal 
geteelde groenten en fruit in de plaatselijke 

supermarkten te koop zijn. 

Het zijn producten uit de buurt die milieuvriendelijk 
geteelt worden , beter smaken en gezonder zijn. 

Hij legt ons eea uit over bewuste keuzes maken wat 
betreft onze dagelijkse boodschappen. Na deze uitleg 

is er de mogelijkheid om bij verschillende stands te 
informeren naar de producten die daar uitgestald 

zullen worden , het is nog niet helemaal zeker wie er 

aanwezig zijn , maar dat het een interessante avond 
wordt is zeker !Ter afsluiting is er een gesprek tussen 

alle aanwezigen over de informatie die we hebben 
gekregen. 

 Commissie V&T 

 
Thuiszorg voor arme ouderen in Moldavië 

In Moldavië werden alleenstaande ouderen het hardst 
getroffen door de economische crisis. Velen hebben 

slechts een pensioen van rond de 20 euro per maand, 

waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. De 
overheid faalt in het aanbieden van ondersteunende 

diensten en familie is er niet of probeert te overleven 
in het buitenland en laat de ouderen aan hun lot over. 

Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn 
medicijnen onbetaalbaar en zijn ze niet in staat hun 

gas en lichtrekening te betalen, waardoor ze ’s winters 

in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen.  
De Christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit 

haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in het 
dorp Tintareni van thuiszorg en een warme maaltijd. 

Bethania heeft ook het initiatief genomen om voor 

terminale ouderen een hospice op te zetten, zodat ze 
in hun eigen omgeving met mensen om zich heen 

waardig kunnen sterven.  Steun dit werk!  
Uw steun via de collecte is daarbij onmisbaar. 

Hartelijk dank!  
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

…. Mw. Adrie Pols ter bemoediging. 
 

 Koster 
01-02 t/m 07-02 dhr. L. Hordijk 

08-02 t/m 14-02 dhr. H. Broekhuizen 

 
Kerkdienst zondag 9 februari   

10.00 uur  Ds. L. Schermers 
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