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Dienst van vandaag:
Van de kerkenraad:
Mevr. Ter Schuur
In de komende Samenwijzer zult U weer grofbriefjes
Schriftlezing: Psalm 8
aantreffen i.v.m. de zoektocht naar nieuwe
Schriftlezing: Hebreeën 2: 1 t/m 15
ambtsdragers.
We zoeken een nieuwe scriba, 2 ouderlingen en
Spirit nodig?
een diaken.
Vanavond komen de dertigers bij elkaar. We treffen
elkaar deze keer bij Margreet van Brandwijk, Edmond
Bazaar
Hellenraadstraat 36, Rotterdam.
Er kunnen nog altijd spullen worden ingeleverd voor
Aanvang 20.00 uur. Thema: Druk, druk, druk!
de Bazaar die we willen houden op vrijdag 7 maart
van 15:00 uur – 22:00 uur en zaterdag 8 maart
Kerk-School-Gezinsdienst
van 11:00 uur – 16:00 uur in de Ontmoetingskerk.
Volgende week zondag vieren we de kerkdienst samen
De spullen kunnen in de kerk worden afgegeven, u
met leerlingen en leerkrachten van de Wegwijzer.
kunt ook contact opnemen met iemand van de
De kinderen werken mee aan de dienst. Ze hebben
bazaarcommissie (Ruud, Wietske, Gera, Cobie, Sicco).
zich goed voorbereid. Het thema is: ‘Ik geloof het wel’.
We willen op beide dagen ook cake, taart en soep
We hopen op een fijne dienst voor jong en oud en
verkopen, dus vindt u/jij het leuk om te bakken en/of
voor iedereen daar tussenin.
te koken, wilt u dan aan Sicco doorgeven wat u gaat
Na de dienst zijn we welkom op school om wat te
koken/bakken? kooistrasicco@cs.com, 0180-551290,
drinken en de werkstukken van de kinderen te
Boogaerdthof 30. We hopen op lekker (!) veel culinaire
bekijken.
bijdragen.
Met hartelijke groet,
Alvast hartelijk bedankt, namens de bazaarcommissie!
Luci Schermers
40 dagentijd app en andere materialen.
Workshop Schilderen
Op Aswoensdag 5 maart start de veertigdagentijd. Dit
Tijdens de bazaar is er een workshop schilderen. Deze
jaar is het thema: ‘Zoek de stilte – ontdek wat je
is op de vrijdagavond en de
beweegt.’ Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons
zaterdagochtend. Onder leiding van Corina Heijnis
beweegt. De veertigdagentijdwebsite van Kerk in Actie
wordt er geschilderd, zodat
is weer gevuld met informatie over projecten en
u/jij altijd met iets moois naar huis gaat. Per workshop
materialen, zoals een handige en inspirerende
is er plaats voor 15 personen.
40dagentijd App die u door deze tijd leidt met
De tijden van beiden workshops zijn: vrijdagavond van
inspirerende teksten, gebeden, foto’s en praktische
19.00 uur tot 20.00 uur en zaterdagochtend
tips. Wie liever bezinningsmateriaal in handen houdt,
van 11.00 uur tot 12.00 uur. De kosten voor deze
zal veel plezier hebben van de papieren kalender ‘Zoek
workshop zijn € 5,=. Er hangt een intekenlijst in de
de stilte’.
ontmoetingsruimte. Vol=Vol. Daarnaast is er voor de
De kalender is gericht op praktische toepassing. Ook is
zaterdagmiddag open atelier. Kosten € 3,=. Ook
er materiaal voor symbolische bloemschikkingen in de
hier bent u/ben jij van harte welkom.
veertigdagentijd en met Pasen
Doet u/doe jij ook mee?
Hartelijke groet, Corina Heijnis en Gera Spruijt
De bloemen van deze zondag gaan naar….
…. Dhr. H. Spruijt, die afgelopen week zijn verjaardag
Huispaaskaars
vierde.
Evenals vorige jaren willen wij U ook dit jaar in de
gelegenheid stellen om huispaaskaarsen te bestellen.
Koster
De Huispaaskaarsen 2014 zijn leverbaar in vier
01-03 t/m 07-03 dhr. C. Hesse
prachtige reliëfuitvoeringen:’Lam Gods’,
08-03 t/m 14-03 dhr. A. de Paauw
‘Kruisvissen’, ‘Heilige Drei-Eenheid’en ‘Chi- Rho’.
Iedere Huispaaskaars is leverbaar in vier
Kerkdienst zondag 9 maart
maatvoeringen. De intekenlijst hangt op het prikbord
10.00 uur ds. L. Schermers
bij de keuken, uiterste besteldatum is 10 maart, ook is
het mogelijk Om telefonisch te bestellen op 513009
Corrie en Martin Koen
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Wereldgebedsdagvrijdag 7maart!
Plaats:Ichtuskerk te Lekkerkerk.
Kerkweg 34
Aanvang 14.00 uur.
Bron van Leven
Iedere eerste vrijdag in maart gaat het gebed de
wereld rond,elk jaar opnieuw,al bijna 100 jaar lang.
Steeds bereidt een andere groep christenen de
viering voor. Dit jaar komt de orde van dienst uit
Egypte, wat deze dag zo speciaal maakt, is het feit
dat gedurende 24 uur ergens in de wereld
bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor
God gebracht worden, dezelfde gebeden worden
gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen.
Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden
in de Stille Oceaan,dan worden daar al de eerste
diensten gehouden terwijl wij hier nog de vorige
datum schrijven. Uur na uur ontwaken weer andere
volkeren en breekt voor hen de dag aan.
Als het bij ons avond is,begintin Noord,Midden -en
Zuid Amerika de wereldgebedsdag.
Mensen uit 173 landen weten zich verbonden en
bemoedigd door gebed. Door de bijeenkomsten op
Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een
internationale,oecumenische dimensie.

Sobere maaltijd / verantwoord consumeren
Datum : woensdag 5 Maart
Waar : in de Ontmoetingskerk
Hoe laat : om 18.00 ( LET OP , GEWIJZIGDE TIJD !! )
Deze avond begint om 18.00 met een sobere maaltijd ,
u kunt zich hiervoor opgeven op de intekenlijst die is
opgehangen.
Om 19.30 beginnen we dan met onze avond over
"verantwoord consumeren "
De heer Drees van de firma Willem&Drees komt ons
vertellen over zijn bedrijf . Zij zorgen ervoor dat
aardappelen , groenten en fruit rechtstreeks van de
teler bij de supermarkt terechtkomen , deze producten
zij milieuvriendelijk geteelt , lekkerder en gezonder.
Ze hebben zich gespecialiseerd in bijzondere
appelrassen en vergeten groenten.
Ook komt Janneke Broere ons vertellen over haar
natuurlijke cosmetica , de Wereldwinkel is aanwezig ,
Rainbow Little met hun babykleding van verantwoord
geteeld katoen en Make at Home komt met biologische
bakmixen en thee. Er zullen nog meer bedrijven
aanwezig zijn waar u informatie kunt krijgen , maar er
zullen ook allerlei producten te koop zijn.
U bent van harte uitgenodigd voor deze avond !
Commissie V&T
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