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Zonder liefde
Plicht zonder liefde mat af.
Verantwoording zonder liefde maakt gevoelloos.
Gerechtigheid zonder liefde maakt hard.
Opvoeding zonder liefde maakt tegendraads.
Verstand zonder liefde brengt ijzige koude.
Vriendelijkheid zonder liefde maakt huichelachtig.
Ordening zonder liefde maakt kleinzielig.
Kennis zonder liefde maakt betweterig.
Macht zonder liefde maakt gewelddadig.
Roem zonder liefde maakt hoogmoedig.
Bezit zonder liefde maakt vrekkig.
Geloof zonder liefde maakt fanatiek.
Leven zonder liefde verliest zin.
Alfred C. Bronswijk

In liefde naar Pasen 40dagentijdkalender 2012
Deze kalender bij de 40dagentijdcampagne ‘Voor de
verandering’ van de PKN sluit qua thematiek ook aan
bij het jaarthema ‘Liefde’. De zondagen in deze
kalender sluiten aan bij het oecumenisch leesrooster.
De kalender is gericht op praktische toepassing en
bevat gebeden, gedichten, uitleg bij Bijbelgedeeltes
(met toepassing) en uitspraken van mensen over
Pasen.
Dit boekje is uiteraard geschikt voor eigen gebruik,
maar ook om cadeau te doen.
Gezamenlijk bestellen levert voordeel op en daarom
hangt in de Ontmoetingsruimte een intekenlijst waarop
u uw bestelling kunt aangeven. U kunt uw bestelling
ook per email doorgeven aan evanwesten@rway.nl
Bestellingen kunnen t/m 12 februari doorgegeven
worden.
Prijs: € 3,95

Collecte Protestantse Kerk: Catechese en
Educatie
Leren = Investeren
De kerk heeft ambtsdragers en andere vrijwilligers
hard nodig! Zij zijn de handen en voeten van onze
kerk. Via het Protestants Centrum voor Toerusting en
Educatie van de Protestantse Kerk worden zij
ondersteund met maar liefst 60 basis- en
vervolgcursussen. Diakenen leren waar ze nodig zijn
en pastorale medewerkers worden gesterkt in hun
bezoekwerk. Ook zijn er intensieve trainingen voor het
Pastoraat en het begeleiden van rouwgroepen. Meer
dan 20.000 vrijwilligers namen over de afgelopen jaren
deel aan de toerustingsprogramma’s. Via het
Jeugdwerk wil de Protestantse Kerk
nieuwe generaties leren over het geloof en hen zelf
laten ontdekken wat het geloof voor hen betekent. Het
Jeugdwerk van de Protestantse Kerk traint catecheten
en maakt uitdagende catechesematerialen, zoals de
basiscatechisatie ‘JOP Basics’. Deze basiscatechisatie
werd mede mogelijk gemaakt door eerdere collecten
voor Catechese en Educatie. Het Toerustingscentrum
en het Jeugdwerk willen het cursuswerk in stand en
betaalbaar houden én nieuwe materialen ontwikkelen,
waardoor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen
geraakt worden. Uw steun daarbij is onmisbaar. Steun
de collecte en daarmee ook de vrijwilligers in onze
gemeente
Bedankje
Voor de vele kaartjes en bloemen die mij zijn gestuurd
tijdens mijn verblijf in het IJssellandziekenhuis , en
daarna in "Avanze" wil ik een ieder heel hartelijk
bedanken, het heeft me heel goed gedaan zoveel
medeleven
Mevr.A.B. van Dijk
De bloemen van deze zondag gaan naar….
… mevr. C. de Vreede-Stubbe, nog als felicitatie voor
haar verjaardag.
Koster
04-02 t/m 10-02 dhr. H. Broekhuizen
11-02 t/m 17-02 dhr. A. de Paauw
Kerkdienst zondag 12 februari
10.00 uur Ds. T. Wegman

(Prijs met staffel: vanaf 10 exemplaren € 3,45 per
stuk, vanaf 25 exemplaren € 2,95per stuk)
Uw commissie V&T
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Mercy Ships bericht uit Engeland
Graag willen we u en natuurlijk IEDEREEN die op
welke manier dan ook bijgedragen heeft om de
schaatsactie tot een succes te laten verlopen heel
hartelijk bedanken!! ( schaatsactie heeft €1900,opgebracht, red. zb)
Het is moeilijk om woorden vanuit ons hart proberen
neer te zetten in een email naar mensen die we zelf
niet persoonlijk kennen...! Maar dat wilden we toch
proberen!
En dat begon al in november toen we verrast werden
met een mega grote kaart met zoveel wensen van
zoveel mensen en daarbij 150 euro wat spontaan al
was opgehaald...
Het is voor ons enorm bemoedigend en ook
bevestigend om dit te mogen ontvangen en juist ook
door een groep mensen die we zelf persoonlijk niet
kennen!
En het laat ook zien dat GOD wereldwijd mensen
verbonden laat zijn, wat alleen mogelijk is door het
geloof in Hem en Zijn Zoon Jezus Christus!
Het was een aangename verrassing toen we gebeld
werden met het schitterende resultaat van de schaats
actie!
Zoals wij bemoedigd werden door jullie actie, willen wij
ook graag jullie bemoedigen met het feit dat wij voor
jullie bidden en dat God ook alle
inspanningen/financiën die jullie mochten geven, weer
tienvoudig zal teruggeven!
We zullen jullie zeker op de hoogte houden van ons
reilen en zeilen binnen Mercy Ships en wie weet
ontmoeten we elkaar eens in Nederland!
Vele groeten van Jan, Elizabeth en Grace Isabella (5)
Tuinier in Engeland.
Uitgezonden door Stichting Hope and Healing,
Krimpen aan den IJssel.

Wat is liefde?

Dochter en moeder staan
op het strand. Dochter
vraagt: wat is liefde?
Moeder neemt in beide
handen wat zand. In haar
ene hand knelt ze haar
vingers er steeds strakker
omheen. Het zand glipt
eruit. De andere hand
houdt ze open als een
kleine schaal. Daarin ligt
nog steeds het zand. Dit is
mijn antwoord, zegt ze.
Liefde is een open hand,
die niet beknelt, maar
ruimte schenkt, om jezelf
te kunnen zijn. Zo is het
ook in de liefde tussen
God en mens:
geen beknelling,
maar ruimte schenkend.

