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Dienst van vandaag:  
Ds. van Bergen 

Lezing Oude Testament: Spreuken 9 : 1 - 6 

Lezing Nieuwe Testament: Johannes 6 : 51 - 59 
 

Avondmaal 
Vandaag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. 

Bij ons in de Ontmoetingskerk is het avondmaal 

opengesteld voor kinderen vanaf het jaar dat ze in 
groep 5 zitten. Wel hebben zij van te voren de 

avondmaalscatechese gevolgd. We vieren de maaltijd 
van de Heer staande in een grote kring met in het 

midden de tafel waaraan u plaats kunt nemen. In 
eerste instantie is die bedoeld voor hen die niet lang 

kunnen staan, maar graag zien we de tafel geheel 

gevuld. Het staat u dus vrij om plaats te nemen 
wanneer er nog lege stoelen zijn.  

De kring wordt gevormd achter het orgel langs naar 
voren. We eindigen de dienst ook vanuit de gevormde 

kring waarbij de dominee en kerkenraadsleden van 

dienst als eersten de kring verlaten. Wij wensen u een 
goede dienst. 

De kerkenraad 
 

 

Mededelingen 
* Af en toe ontvangt de kerk informatie over cursussen 

die verzorgd worden door de Theologische Vorming 
Gemeenteleden en geïnteresseerden te Rotterdam. 

Dit kan voor geïnteresseerde gemeenteleden van 
belang zijn en daarom eens wat informatie hierover. 

De TVG cursussen vinden plaats onder auspiciën van 

het Landelijk Dienstencentrum van de PKN te Utrecht 
en zijn organisatorisch ondergebracht bij het Centrum 

voor Vorming en Educatie aldaar. 
 

In Zuid-Holland worden TVG cursussen gegeven in vier 

plaatsen: Den Haag, Gouda, Middelharnis en 
Rotterdam. Het werk van de TVG Rotterdam omvat de 

regio van Maassluis tot Gouda, een deel van de 
eilanden en heeft verder Zoetermeer en Hardinxveld-

Giessendam tot ‘grenssteden’. 
  

TVG Rotterdam organiseert een 3-jarige basiscursus 

en een aantal korte cursussen in het kader van de zg. 
voortgezette TVG. 

De 3-jarige basiscursus geeft veel informatie aan 
mensen die interesse hebben voor de Bijbel en alles 

wat met geloof te maken heeft. Deze basiscursus is 

bedoeld voor iedereen die zijn/haar kennis wil 
uitbreiden of opfrissen en die zoekt naar persoonlijke 

verdieping. Er worden geen eisen gesteld aan 
vooropleiding of kerkelijke gezindte. 

 
De lessen worden gegeven in kerkgebouw ‘De 

Hoeksteen’ te Capelle aan den IJssel. 
De basiscursus duurt dus drie jaar en per cursusjaar 

gaat het om 31 lessen, één per week op 

maandagavond of dinsdagmorgen; in de 
schoolvakanties zijn er geen lessen. 

In Rotterdam ligt de aandacht sterk op de 
zogenaamde basisvakken, die elk jaar worden gegeven 

(Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis). 

Het vakkenpakket bestaat verder uit: dogmatiek, 
ethiek, liturgiek, pastoraat en wereldgodsdiensten, die 

in twee cursusjaren aan bod komen en de vakken 
rabbinica, diaconaat, spiritualiteit, filosofie en 

gemeente-opbouw, die in één jaar worden behandeld. 
Bij beëindiging ontvangen de cursisten een certificaat, 

waaraan geen bevoegdheden kunnen worden 

ontleend. In enkele gevallen is de cursus een opstap 
naar een HBO-opleiding. 

  
Cursussen in het kader van de voortgezette TVG 

beslaan 1 tot 3 dagdelen, op dinsdagmorgen en vinden 

plaats in de Verrijzeniskerk te Rotterdam-Alexander. 
Aan bod komen bijbelse onderwerpen of aan de Bijbel 

gerelateerde zaken. De cursussen van de vTVG zijn 
indertijd gestart op voorspraak van cursisten die de 3-

jarige basiscursus hadden voltooid en graag door 

wilden gaan met verdieping van hun kennis van Bijbel 
en achtergronden. 

  
De volledige tekst van de gidsen voor de 3-jarige 

basiscursus en voor de voortgezette TVG zijn in te zien 
via de website www.pkn.nl/tvg onder de cursusplaats 

Rotterdam.  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
mevr. R. Bezemer, tel. 078-6153121 of e-mail: 

tvgrotterdam@online.nl    
  

* 7 juni: Plaisier presenteert caleidoscopisch 

geloofsboek 
Het christelijk geloof is vaak verbleekt tot een ‘waarde’ 

of verhard tot een ‘van kaft tot kaft’. 
Voor dr.Arjan Plaisier, scriba van de generale synode 

van de Protestantse Kerk in Nederland, is het geloof 
echter een bruisende overvloed, een overstroming van 

licht en waarheid. Dit beschrijft hij in zijn boek 

‘Overvloed en overgave’ dat op vrijdag 7 juni 
verschijnt. De boekpresentatie vindt plaats in het 

auditorium van museum Catharijneconvent in Utrecht. 
Toegang is gratis. 
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* Werkloosheid en kerken 

Ten gevolge van de economische crisis is de 
werkloosheid fors opgelopen. Van 

de beroepsbevolking is zo’n 8% werkloos, onder 
jongeren (tussen 15 en 25 jaar) gaat het zelfs om een 

percentage van ruim 15%. 

Wat kunnen kerken, diaconieën en diakenen doen? 
Met het oog op deze vraag verschijnt er een 

thematisch katern in het tweede nummer van het 
tijdschrift Ondersteboven. Dit tijdschrift wordt door 

DISK-Arbeidspastoraat in samenwerking met Kerk in 

Actie gemaakt.. 
Ondersteboven 2013-2 verschijnt medio mei en is voor 

€ 2,50 (exclusief verzendkosten) te bestellen bij 
Landelijk Bureau Disk,  

Luijbenstraat 17, 5211 B, ‘s-Hertogenbosch,  e-mai 
info@disk-arbeidspastoraat.nl,   telefoon 

(073)6128201. 

 
Collecte Wereld diaconaat 2 juni 2013 

Mijn lijf, mijn leven 
Het grootste gedeelte van de bevolking van Nicaraqua 

is erg arm. Veel mannen laten hun gezin in de steek 

vanwege werkeloosheid en/of alcoholproblemen en 
geweld is aan de orde van de dag. Steeds meer 

vrouwen en jonge meiden komen terecht in de 
prostitutie. Sommigen worden gedwongen door 

vrouwenhandelaren. Voor anderen is het een 
noodsprong om aan geld te komen als ze de enige 

kostwinner zijn in het gezin. Ook steeds meer kinderen 

zijn slachtoffer van seksuele uitbuiting en geweld.  
Tesis, partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt 

vrouwen en meisjes in de prostitutie om het leven op 
straat achter zich te laten. De vrouwen ondersteunen 

elkaar in groepen en kunnen een opleiding gaan 

volgen. Tesis begeleidt ook kinderen, jongeren en 
gezinnen die door alcohol of (seksueel) geweld in de 

problemen zijn gekomen.  
Kerk in Actie ondersteunt het werk van Tesis van 

harte. Helpt u mee? Geef dan aan de collecte voor het 

werelddiaconale werk van Kerk in Actie. 
 

 
Pastoraal spreekuur 

Iedere donderdagochtend is er vanaf 9.15 uur tot 
12.30 uur een pastoraal spreekuur. 

U bent dan van harte welkom in de kerkenraadkamer 

voor een kop koffie of thee en een gesprek. 
Het zou fijn zijn als u van te voren afspreekt via 010-

451.78.40 of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl 
Met een hartelijke groet, 

ds. Luci Schermers 

Op 30 mei a.s. zal er geen spreekuur zijn. Dan 
hoopt dominee Schermers mee te gaan met het 

ouderenreisje. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Open Avond,  

ook voor aankomende studenten. 
Woensdagavond 12 juni vanaf 18:00. 

Gerard Scholtenstraat 128, Rotterdam 

Inloop vanaf 17.45 uur, avond start 18.00 uur. 

Gratis maaltijd en gratis entree! 

Geef je op via openavond@ichthusrotterdam.nl 

Ichthus 
Rotterdam 
‘Gods stem 
verstaan’ 

Met Corné Burger, Operatie Mobilisatie, 

over ‘Gods stem verstaan: 

ben ik doof of spreekt God niet meer?’ 
Kijk voor meer informatie over RESV Ichthus op 

www.ichthusrotterdam.nl 

 

 
 

Koster 

01-06 t/m 07-06 dhr. A. Voogt 
08-06 t/m 14-06 dhr. A. de Paauw 

 
Kerkdienst zondag 9 juni  

10.00 uur  Ds. L. Schermers 
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