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Dienst van vandaag:
Seniorenmiddag
Ds. L. Schermers
Donderdag 13 februari is de seniorenmiddag in ’t
Lezing: Prediker 9: 1-12
Voorhof. Aanvang 14.00 uur.
Lezing: Matt 6: 24-34
Jan van der Ent uit Ouderkerk a/d IJssel laat beelden
zien van zijn fietstocht van 7525 km. langs de
Limesroute en vertelt daar enthousiast over.
Toppers
Iedereen is van harte welkom. Hebt u vervoer nodig:
Vanavond, zondag 9 februari, is er weer catechese
bel Adri 510880 of Jantine 512603.
voor de jongeren van MBO en HBO.
Maar ook als je aan het werk bent, ben je natuurlijk
hartelijk welkom. Jaco en Jorina zijn vanavond de
Bedankje
gespreksleiders. Vanaf 20.00 uur is de soosruimte
Nu ik weer thuis ben wil ik u allen hartelijk danken
open, om 20.15 begint het programma.
voor alle belangstelling, kaarten, bezoekjes en
Fijne avond gewenst!
bemoedigende woorden tijdens mijn verblijf in het
IJsselland en de Breeje Hendrick.
Moment van bezinning en gebed
W. van der Vlist- Morsink
U zou deze bijeenkomst ook een vesper kunnen
noemen. Een korte liturgie van een half uur met
Collecte
muziek, lezing, stilte en gebed.
Vandaag zondag 9 februari 2014 is de collecte niet
Zomaar even een bezinningsmoment op een
bestemd voor Kerk in Actie Zending maar voor
doordeweekse dag. Weet u welkom: donderdag 13
Protestantse Kerk Missionair Werk en Kerkgroei
februari om 19.00 uur in de kerkenraadskamer.
Help de nieuwe kerk in Jorwerd
Met hartelijke groet,
Nijkleaster, een ‘klooster nieuwe stijl’ in Jorwerd op het
Luci Schermers
Friese platteland, een plek waar mensen rust,
inspiratie en gemeenschap kunnen vinden. Een plek
VROUWENGESPREKSGROEP:
met korte vieringen, kloosterwandelingen
Dinsdag 11 februari is er weer een gespreksgroep.
en bezinnende bijeenkomsten op zaterdag. Een plek
DE OPEN DEUR van februari zal dan behandeld
die toe wil naar een kloosteraanbod met
worden. Thema : LIEGEN.
overnachtingsmogelijkheid. Ds. Hinne Wagenaar is
U bent welkom bij :Els v.d. Laan - Middelland 38.
predikant op deze pioniersplek. Hij vertelt dat hier
De koffie staat om 9.45 uur klaar.
mensen van allerlei achtergronden naartoe komen om
te bezinnen, op adem te komen, en elkaar te
Sobere maaltijd / verantwoord consumeren
ontmoeten in gesprek, stilte en recreatie. Ze
Wanneer : Woensdag 5 Maart
Hoe laat : 18.30
waarderen de rust en de openheid. Er komen ook
Waar : de Ontmoetingskerk
mensen die het niet meer in de kerk kunnen vinden, of
Deze avond willen we beginnen met een gezamenlijke
mensen zonder kerkelijke achtergrond.
sobere maaltijd , waarna we verder gaan
Een pioniersplek als Nijkleaster opzetten kost geld.
met het programma : Verantwoord consumeren.
Helpt u mee dit ’klooster nieuwe stijl’ mogelijk te
Een van de heren van Willem&Drees komt ons
maken?
vertellen over hun bedrijf wat er voor zorgt dat lokaal
geteelde groenten en fruit in de plaatselijke
De bloemen van deze zondag gaan naar….
supermarkten te koop zijn.
…. mw. W.van der Vlist-Morsink.er bemoediging.
Het zijn producten uit de buurt die milieuvriendelijk
Na ziekenhuisopname is zij een poosje in De Breeje
geteelt worden , beter smaken en gezonder zijn.
Hendrick geweest.
Hij legt ons eea uit over bewuste keuzes maken wat
betreft onze dagelijkse boodschappen. Na deze uitleg
Koster
is er de mogelijkheid om bij verschillende stands te
08-02 t/m 14-02 dhr. H. Broekhuizen
informeren naar de producten die daar uitgestald
15-02 t/m 21-02 dhr. C. Hesse
zullen worden , het is nog niet helemaal zeker wie er
aanwezig zijn , maar dat het een interessante avond
Kerkdienst zondag 16 februari
wordt is zeker !Ter afsluiting is er een gesprek tussen
10.00 uur Ds. Doolaard van Verseveld
alle aanwezigen over de informatie die we hebben
gekregen.
Commissie V&T
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

LivePraise Avond.
De LivePraise Band organiseert op 15 februari in de
Ontmoetingskerk weer een LivePraise Avond. Het is,
met dit vierde optreden in aantocht, al een echte
traditie aan het worden van de band die opgericht is
door jongeren van zowel de Ontmoetingskerk en de
Hervormde kerk. En elk jaar doet het de bandleden
weer goed dat er zoveel belangstelling is voor dit
thema vanuit beide kerken.
Het thema van de avond is ‘Wie gelooft?!’, met een
vraagteken erachter, een uitroepteken of juist
allebei. Unaniem kozen de bandleden dit onderwerp
tot leidraad voor de avond, want zo menen ze, twijfel
is misschien wel een van de meest onbesproken
onderwerpen binnen het geloof. Onterecht, vindt de
LivePraiseBand,want twijfel en geloof gaan vaak
samen. Twijfel of God wel bestaat, of misschien
bestaat daarover geen scepsis, maar zijn er wel
vraagtekens hoe echt het eigen geloof is. Of wellicht
zijn er juist aarzelingen over de manier waarop jijzelf
of anderen het geloof beleven. Zowel in de muziek als
met spreker Joshi van Veen gaat de band in hoe we
met de twijfel kunnen omgaan en de kansen die het
geeft om te ontdekken waar de zwakke plekken in het
eigen geloof zitten.
De zaal gaat om 19.30uur open, aanvang 20.00uur.

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.

