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Dienst van vandaag:
Stille (speur)tocht.
Ds. Tromp
Op stille zaterdag, de 19e april, organiseert
Schriftlezing: Lukas 9 : 51 - 56
Vorming&Toerusting samen met de kindernevendienst
een bijzondere, korte wandeltocht! Deze wandeling is
liturgische bloemschikking.
voor jong en oud en begint om 15.00 uur bij de kerk.
Verdere bijzonderheden komen later, de datum kun
vragen
je/kunt u alvast in de agenda zetten!
ze dwingen
tot nadenken
Nieuw project
In 2009 hebben we in de Ontmoetingskerk de musical
is hij de Messias
Ester op gevoerd. In het voorjaar van 2011 hebben we
de beloofde bevrijder ?
Passie concerten uitgevoerd en in september 2013 drie
vredesconcerten. Nu is het moment dat we naar een
trouwe God
vervolg gaan kijken en het zou leuk zijn wanneer dat
dat wij zien wat voor ogen is
weer een musical project wordt. De plannen moeten
Uw aanwezigheid
nog gemaakt worden, dus er is nog niet veel over te
vragend
vertellen, maar er wordt gedacht aan november 2015
teer
voor wat betreft de uitvoeringen. Voor dat de
vol zachte kracht
repetities kunnen beginnen moet er nog veel gebeuren
en ik wil dat graag samen met een aantal enthousiaste
mensen oppakken.
Na de vragen die we Jezus vandaag horen stellen aan
Tot eind 2014 moeten de volgende zaken geregeld
de Farizeeën , wordt het stil.
worden:
Het is een zwijgen waar niet veel goeds uit voortkomt.
Een musical uitzoeken
In dit zelfopgelegde zwijgen worden de plannen
Een muzikaal leider vinden
beraamd om Jezus monddood te maken , ja om hem
Een regisseur vinden
te doden. Als teken van deze stilte zien we drie
Oefen ruimte regelen
bloemen die dichtgebonden zijn.
Uitvoeringsdata vast stellen
Erbij staat een witte open bloem die staat voor de
Financiële planning maken
Messias , teer en toch vol kracht.
enz
Wie vindt het leuk om dit in een groepje van 5 a 8
Verjaardag
mensen te organiseren zodat we in januari 2015
Zondag 6 april hoop ik mijn verjaardag te vieren.
kunnen beginnen met het project?
Welkom na de dienst in de Ontmoetingsruimte voor
Reacties liefst per E-mail: ericenagnes@gmail.com of
anders telefoon 06-50224843 aub na 18:00 uur
koffie, thee of limonade met (klein) gebak.
ds. Luci Schermers
Oproep:
De kerkenraad verzoekt u dringend op de grosbriefjes,
die u in de laatste Samenwijzer heeft aangetroffen,
namen te noemen van kandidaten voor de
verschillende ambten, die dit jaar weer gezocht
worden!
Op 30 maart en op 6 april kun u deze grosbriefjes
deponeren in de dozen die in de ontmoetingsruimte
hiervoor klaar staan of bezorgen bij de scriba.
Er liggen ook grosbriefjes naast de dozen
Jan van der Leeden, scriba

Koster
29-03 t/m 04-04 dhr. L. Hordijk
05-04 t/m 11-04 dhr. C v.d. Schans
Kerkdienst zondag 6 april
10.00 uur Ds. Vlasblom
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