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Jarig
Oproep:
Er is er een jarig hoera, hoera!
De kerkenraad verzoekt u dringend op de grosbriefjes,
Vandaag feliciteren wij onze dominee Luci Schermers
die u in de laatste Samenwijzer heeft aangetroffen,
met haar verjaardag.
namen te noemen van kandidaten voor de
Van harte gefeliciteerd!
verschillende ambten, die dit jaar weer gezocht
worden!
Dienst van vandaag:
Op 30 maart en op 6 april kun u deze grosbriefjes
deponeren in de dozen die in de ontmoetingsruimte
Ds. Vlasblom
hiervoor klaar staan of bezorgen bij de scriba.
lezing Ezech 34: 1-12
Er liggen ook grosbriefjes naast de dozen
Matteus 26: 30-35
Jan van der Leeden, scriba
liturgische bloemschikking.
STILTESPEURTOCHT
zomaar
Voor wie? voor alle jongens, meiden, vaders, moeders,
is het gezegd
opa's. oma's en alle andere gemeenteleden, kortom
ik niet ,
voor iedereen! Wanneer? op stille zaterdag, dat is 19
nee ik niet
april om 15.00 uur.
Waar? we starten in de kerk en komen daar op het
toch
einde ook weer terug rond half 5.
in angst
Wat gaan we doen? Na de start (met koffie en
in benauwdheid
limonade) gaan we in groepjes op pad. Tijdens deze
kan het anders gaan
korte wandeling zijn diverse stops waarin van alles
dan gedacht
gebeurt...we verklappen nog niets, maar het heeft te
maken met natuur, het paasfeest, met stilte..
stilte
Het belooft een bijzondere tocht te worden, dus hou
daalt
deze zaterdagmiddag vrij!
neer
Bij regen gaat de tocht niet door.
Graag aanmelden op het formulier bij het koffieloket in
trouwe God
de kerk.
dat wij blijven staan
voor recht en gerechtigheid
Seniorenmiddag
Donderdag 10 april is de seniorenmiddag in ’t Voorhof.
Vurig antwoordt Petrus op de woorden van Jezus dat
Aanvang 14.00 uur.
zijn leerlingen hem die nacht zullen afvallen.
Mevrouw Verkaik uit Lekkerkerk houdt een lezing over
' Al zou ik met U moeten sterven , verloochenen zal ik
vroeg doofheid. Het gaat dan over
U nooit "Hoe anders zal het gaan.
doofheid die je al vanaf de geboorte hebt. Daarnaast
We zien aan de ene kant van de poort drie felle harde
komt gebarentaal aan de orde, wat heel belangrijk is
bloemen die de stevige taal van Petrus weergeven.
voor de communicatie met anderen.
Daarbij een rechtopstaand blad las een zwaard.
Iedereen is van harte welkom. Hebt u vervoer nodig:
bel Adri 510880 of Jantine 512603.
Moment van bezinning en gebed
Donderdagavond 10 april is er in de kerkenraadskamer
van 19.00 – 19.30 uur een kort bezinningsmoment.
De bloemen van deze zondag gaan naar….
De paaskaars brandt, we zingen en bidden, lezen een
Ds.Luci Schermers voor haar verjaardag
kort bijbelgedeelte en zijn stil.
Weet u welkom!
Koster
05-04 t/m 11-04 dhr. C v.d. Schans
Traktatie
12-04 t/m 16-04 dhr. A. Voogt
Ter ere van mijn verjaardag is er vandaag koffie met
een traktatie.
Kerkdienst zondag 13 april
Er is genoeg voor iedereen, dus blijft u gerust even
10.00 uur Ds. IJzerman
napraten in de Ontmoetingsruimte.
ds. Luci Schermers
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Opbrengst bazaar
Definitieve opbrengst van de bazaar boven de € 7.000
uitgekomen
Na het opmaken van de eindafrekening, waarbij bleek
dat er na afloop van de bazaar nog wat spullen zijn
verkocht, bedraagt de definitieve opbrengst van de
bazaar 2014 na aftrek van kosten € 7.021,50.
Allen die hier aan hebben mee gewerkt hartelijk
bedankt voor jullie bijdrage voor dit prachtige
resultaat.
Marcel Lankhaar, penningmeester

Paaseitjes actie
Op 9 juli gaan ik en mijn beste vriendin voor 6 weken
naar Oeganda om daar vrijwilligerswerk te doen in
kinderdorp Namugongo waar 700 weeskinderen
wonen. Dit kost natuurlijk een hoop geld en wij zouden
graag een mooi bedrag aan de organisatie willen
schenken, zodat de organisatie verbeterd kan worden
en de kinderen dus een beter leven kunnen krijgen.
Daarom hebben wij een paaseitjes actie
georganiseerd:

Ook willen wij over een tijdje een maaltijd organiseren
om geld op te halen, maar daar hoort u binnenkort
meer over!
Wij hopen op veel reacties!
Groetjes Suzanne Lankhaar (en Ryanne Reyngoudt)

