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Dienst van vandaag:
20 april 2014 JOP Paascollecte
Laat van je horen!
Ds. A. Noordam
Collecteafkondiging
Lezen: Exodus 14: 9-18, 26-31
De collecte van vandaag is bestemd voor JOP,
Lezen: Johannes 20:1-18
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Het is het
verlangen van JOP dat elk kind zich geliefd weet door
liturgische bloemschikking.
God. Dat is ook het verlangen van jeugdwerkers
stilte
en jeugdleiders die JOP ontmoet. Herkent u zich in dit
weldadige stilte
verlangen?
daalt neer
Vandaag vieren we het Paasfeest, het feest dat de
Heer is opgestaan. Een nieuwe morgen breekt
licht
aan. Met Pasen spreken we ons uit! Iedereen moet het
straalt
goede nieuws horen, zeker kinderen en
door de open poort
jongeren. In het jeugdwerk kunnen kinderen en
van het graf
jongeren ontdekken wat geloven voor hen betekent.
Dat vraagt om een bijdrage van iedereen. Daar
een stem
hebben we elkaar, jong en oud, voor nodig.
noemt
Zonder uw steun kan JOP dit werk voor kinderen,
je naam
jongeren en jeugdleiders niet doen. Wij vragen met
deze collecte uw hulp voor het jeugdwerk. Laat van u
nieuw leven
horen en geef!
bloeit
In de stilte van de tuin rondom het graf ontmoet Maria
de opgestane Heer.
Wanneer hij haar bij haar naam noemt , herkent ze
hem opeens.
Witte bloemen bloeien. Ze vertellen over het leven,
dat sterker is dan de dood.
Paasgroetenactie 2014
Tot onze spijt is deze kaartenactie niet verlopen zoals
onze bedoeling was. Dit jaar hadden we voor het eerst
dubbele kaarten besteld . Er was bij ons wat
onduidelijkheid over de wijze van versturen. Mede
daardoor is mogelijk naar u niet goed overgekomen
wat de bedoeling was. We hopen dat er onder u
mensen zijn die toch een kaart verstuurd hebben zodat
de actie niet helemaal in het water gevallen is.
Excuses voor het ongemak. Z.W.O- commissie
DE KOFFIE LIJST
U heeft hem ook al gehoord natuurlijk, de veelgestelde
vraag: “ waar is toch de koffielijst?”
Die was inderdaad foetsie en meteen was het saai na
de dienst; wel willen bijpraten, maar zonder koffie of
thee. Dat willen we graag veranderen, dus er is weer
een lijst! Maar zonder inschrijvers hebben we dan
natuurlijk nog geen koffie, dus: geef je op
om ook eens koffie te zetten. Als steeds dezelfde
mensen het moeten doen, wordt het inderdaad een
“moeten” en dat loopt spaak. Terwijl koffie of
theedrinken toch juist zo gezellig is! Iedereen die op
een knop kan drukken en vloeistof kan schenken, kan
het, dus: GEEF JE OP!

EO-Jongerendag
Het lijkt nog ver weg maar op zaterdag 14 juni is er
weer de jaarlijkse EO-jongerendag in het Gelredome.
Ook dit jaar hopen we weer een bus te huren en met
een grote groep jongeren naar Arnhem af te reizen om
dit evenement mee te maken. Iedereen die mee wil
moet zelf zijn of haar toegangskaart reserveren op de
website www.eojongerendag.nl Wie zijn kaartje heeft
gereserveerd kan zich vervolgens aanmelden voor een
plekje in de bus bij Gera Spruijt op emailadres:
w.spruijt1@chello.nl of Peter Haspels op emailadres
jeugdwerk@kerkaandelek.nl Aan het meerijden met de
bus zijn € 12,= kosten verbonden.
De bloemen van deze zondag gaan naar….

… de Hr. en Mw. Bremmer voor hun 45 jarig huwelijk.
De bloemen van Witte Donderdag 17 april zijn gegaan
naar de Fam. v.d. Herik en van Goede Vrijdag 18 april
naar Mw. C.A. v.d. Steege voor haar verjaardag.
Tevens zijn vorige week zondag ook de bloemen
gegaan naar Marcel en Margje v.d. Kooi als welkom
terug uit Amerika.
Koster
19-04 t/m 25-04 dhr. L. Hordijk
26-04 t/m 02-05 dhr. C. Hesse
Kerkdienst zondag 27 april

10.00 uur Ds. Versteeg
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Viering 950 jaar Krimpen aan de Lek
Op vrijdagavond 2 mei vindt in de Hervormde Kerk de
officiële opening plaats van de festiviteiten rond de
viering van 950 jaar Krimpen aan de Lek.
Tijdens deze opening zullen, naast de burgemeester
en allerlei historische figuren, ook de predikanten van
de hervormde kerk en de Ontmoetingskerk een
bijdrage leveren.
Ook gemeenteleden worden voor deze bijeenkomst
uitgenodigd. Hiervoor is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. U kunt een gratis kaart ophalen in het
cultuurhuis.
De kerk gaat om 19.30 uur open, het programma
begint op 20.00 uur.
Voor de kinderen zal er binnenkort een historische
modeshow worden gehouden.

WE GAAN OP REIS EN NEMEN MEE
U… die zin heeft om gezellig een dagje uit te gaan.
De diaconie organiseert op donderdag 8 mei weer een
reisje! Dit jaar is onze bestemming “Museum Broeker
Veiling” de oudste doorvaarveiling in het Noord
Hollandse dorp Broek op Langedijk. We drinken koffie
met gebak, we bezoeken het museum, we maken
een rondvaart door het prachtige natuurgebied
Oosterdel “het rijk der 1000 eilanden” u krijgt een drie
gangen diner, u kunt zelf deelnemen aan de veiling
enz. enz. en een broodmaaltijd bij thuiskomst. Kosten
voor deze dag zijn 57 euro o.b.v. 35 personen.
Natuurlijk hopen we op veel meer mensen zodat de
kosten lager worden en we dit met u verrekenen. Meer
informatie kunt u lezen in de Ontmoetingsruimte.
Enthousiast geworden? Ga gezellig met ons mee en
geef u voor donderdag 24 april op bij Meanne Voogt
tel: 52 59 35 of Agnes Huizer tel: 06-48 39 85 48. We
zien uit naar een gezellige dag!

