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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: SKG-dienst 
Ds. L. Schermers 

Eerste lezing: Genesis 37: 2 - 4 en 12 –25 
Tweede lezing:Gen 45 : 1-7 

 
liturgische bloemschikking. 

Deze eerste zondag van de veertigdagentijd kunnen wij 

ons voorstellen dat wij langs de kant van de weg staan en 
zien hoe Jezus langs rijdt op een ezel. Er wordt gejuicht 

en geroepen. De verwachtingen zijn hoog gespannen : 
Deze stille man zal koning worden. 

Hij is de gezegende die komt in de naam van de Heer. Hij 
zal ons bevrijden ! Als teken van zegen zien we in de 

poort grote bladeren als zegende handen. 
De komst van de Koning brengt zegen mee voor de 

mensen.... alleen anders dan verwacht ! 

 

Bijzonder! 

Wat is er de afgelopen week veel werk verzet. 

Woensdag de sobere maaltijd en de thema-avond rond 

verantwoord consumeren, vrijdag en zaterdag de bazar. 

Wat zijn er veel mensen actief geweest tijdens de dagen 

zelf, maar ook in het voorbereidend werk. 

Het was de moeite zeker waard. Allemaal hartelijk dank 

daarvoor. 

  

Toppers 

Vanavond treffen de Toppers elkaar in de soosruimte. 

MBO-ers en HBO-ers en wie ook ongeveer van die leeftijd 

is, van harte welkom! 

Vanaf 20.00 uur is er koffie en thee, om 20.15 start het 

programma. We hopen jullie allemaal weer te zien. 

  

Moment van bezinning en gebed 

U zou deze bijeenkomst ook een vesper kunnen 

noemen. Een korte liturgie van een half uur met muziek, 

lezing, stilte en gebed. 

Zomaar even een bezinningsmoment op een 

doordeweekse dag. Weet u welkom: donderdag 13 maart 

om 19.00 uur in de kerkenraadskamer. 

                                                 ds. Luci Schermers 
Thuiskomst 

Na een verblijf van enige weken in het 
IJssellandziekenhuis en daarna een aantal weken in Huize 

Pniël is de heer P.van ’t Riet woensdag 5 maart weer 
thuis gekomen, hij heeft veel thuiszorg 

nodig, hij is blij dat hij weer in zijn eigen huis is, hij 

bedankt een ieder voor het meeleven in welke vorm dan 
ook. 

 
Samenwijzer 

Sluitingsdatum kopij Samenwijzer over de periode 23 
maart t/m 27 april is UITERLIJK zondag 9 maart 2014 

 

Seniorenmiddag 
Donderdag 13 maart wordt om 14.00 uur in 't Voorhof de 

seniorenmiddag gehouden. Mevrouw Lia Verheul houdt 
een presentatie over "de oude zolder". Het opruimen van 

zo'n zolder roept vaak veel herinneringen op. Zij doet dit 
door middel van leuke, nostalgische verhalen en gezellige 

liedjes, die uitnodigen om mee te zingen. Iedereen is van 

harte welkom! Mocht u vervoer nodig hebben kunt u 
bellen met Adri (510880) of Jantine (512603) 

 
Nieuw project 

In 2009 hebben we in de Ontmoetingskerk de musical 
Ester op gevoerd. In het voorjaar van 2011 hebben we 

Passie concerten uitgevoerd en in september 2013 drie 
vredesconcerten. Nu is het moment dat we naar een 

vervolg gaan kijken en het zou leuk zijn wanneer dat 

weer een musical project wordt. De plannen moeten nog 
gemaakt worden, dus er is nog niet veel over te vertellen, 

maar er wordt gedacht aan november 2015 voor wat 
betreft de uitvoeringen. Voor dat de repetities kunnen 

beginnen moet er nog veel gebeuren en ik wil dat graag 
samen met een aantal enthousiaste mensen oppakken.  

Tot eind 2014 moeten de volgende zaken geregeld 
worden: Een musical uitzoeken, 

Een muzikaal leider vinden, Een regisseur vinden, 

Oefen ruimte regelen, Uitvoeringsdata vast stellen 
Financiële planning maken enz 

Wie vindt het leuk om dit in een groepje van 5 a 8 
mensen te organiseren zodat we in januari 2015 kunnen 

beginnen met het project? 
Reacties liefst per E-mail: ericenagnes@gmail.com of 

anders telefoon 06-50224843 aub na 18:00 uur 

 
Huispaaskaars 

Evenals vorige jaren willen wij U ook dit jaar in de 
gelegenheid stellen om huispaaskaarsen te bestellen. 

De Huispaaskaarsen 2014 zijn leverbaar in vier prachtige 
reliëfuitvoeringen:’Lam Gods’, ‘Kruisvissen’, ‘Heilige Drei-

Eenheid’en ‘Chi- Rho’. Iedere Huis paaskaars is leverbaar 
in vier maatvoeringen. De intekenlijst hangt op het 

prikbord bij de keuken, uiterste besteldatum is 10 maart, 

ook is het mogelijk Om telefonisch te bestellen op 513009 
C. en M. Koen 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

….   de heer P.J. v. ’t Riet, ter bemoediging  
 

 Koster 
08-03 t/m 11-03 dhr. A. de Paauw 

12-03 t/m 14-03 dhr. H. Broekhuizen 

15-03 t/m 21-03 dhr. J. Klerk 
 

Kerkdienst woensdag 12 maart 
19.30 uur Ds. den Hartogh 

Kerkdienst zondag 16 maart   

10.00 uur  Ds. Roersma  
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