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Dienst van vandaag:
ZWO dienst -Paasgroetenactie 2019
10.00 uur ds. L. Schermers ZWO dienst
Op 3 maart 2019 is er een ZWO dienst.
18.30 uur Top 2000 dienst
In deze dienst nog een keer aandacht voor het werk
van Wim Brauns in Litouwen. Hij zet zich in voor de
lokale bevolking, zowel de ouderen als de jongeren.
Hoewel zelf ook al op leeftijd doet hij nog wat hij kan.
De opbrengst van de collecte van deze dienst is
daarom voor Wim Brauns. Ook doen wij als gemeente
weer mee aan de Paasgroetenactie. Aan het einde van
Groothuisbezoeken
de dienst worden de kaarten uitgedeeld.
A.s. donderdag 7 maart is er bij de fam. van Westen
We vragen u de Paasgroetenkaarten uiterlijk dinsdag 9
(Noord 64) het derde groothuisbezoek.
april 2019 te verzenden. We hopen, dat velen van u
Vanaf 19.45 uur is er koffie of thee. We beginnen om
Paasgroeten zullen sturen! Wilt u meer weten over de
20.00 uur.
actie, kijk dan op
Volgende week zondagavond 10 maart zijn er twee
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
ZWO
groothuisbezoeken gepland. De fam. Kooistra
(Boogaerdthof 30) en de fam. Kodde (Spitsbergen 10)
ontvangen de deelnemers graag vanaf 19.45 uur met
koffie en thee en ook dan gaan de gesprekken om
20.00 uur beginnen.
Kijkt u nog even goed op welk adres u verwacht
wordt? We hopen op zinvolle ontmoetingen en
gesprekken!
Gemeenteleden die tijdelijk elders verblijven:
Mw. S. B.
GGZ De Rivierduinen
afdeling D kamer 4
Jac. P. Thijsselaan 45
2803 RT Gouda
Dhr. K. S,
Maasstad ziekenhuis
Maasstad 21, cardiologie 1, k. 5
3079 DZ Rotterdam
Dhr. J. v d W. is overgeplaatst naar
De Breeje Hendrick, afdeling Linde,
Nicolaas Beetsstraat 1, 2941 TN Lekkerkerk

De bloemen van deze zondag zijn voor ….
…. Mw.Bakelaar, veel sterkte gewenst
door de Ontmoetingskerk.

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND
Het product van de maand maart is Vis in blik (Zalm
tonijn). Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de
Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan
worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij
het ZWO-bord inde ontmoetingsruimte.
In de maand februari zijn er 31 tubes tandpasta
opgehaald hartelijk dank daarvoor.

Koster
02-03 t/m 08-03 dhr. J. Klerk
09-03 t/m 12-03 dhr. H. Broekhuizen
13-03 t/m 15-03 dhr. C. v.d. Schans
Kerkdienst zondag 10 maart
10.00 uur Ds. W. Herwijnen

SamenWijzer
De kopij voor SamenWijzer 34.5 over de periode 10
maart t/m 14 april 2019 dient uiterlijk zondag 3 maart
a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn.
Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

6 maart: Sobere maaltijd
Sobere maaltijd: een gezamenlijke eenvoudige
maaltijd, waarbij gezelligheid en bezinning op de
komende veertig-dagen-tijd centraal staan. Iedereen
van harte welkom! 18.30 uur in de kerkenraadskamer.
U/jij kunt zich hiervoor aanmelden via de intekenlijst
die naast het koffieloket in de ontmoetingsruimte
hangt. Mocht u een pan soep voor deze maaltijd willen
maken, dan kunt u dat ook hier aangeven.
Op 6 maart na de sobere maaltijd
Aanvang 20.00 uur, ontvangst met koffie vanaf 19.30
uur in de kerk.
Presentatie DVD A taste of Iona and the Dutch
Connection
Na een korte inleiding vertonen we de DVD in twee
delen. De DVD is vorig jaar door Wieger Siebenga en
Quirine Lodder gemaakt in opdracht van de
Nederlandse Iona Groep samen met Ds. Teun
Kruijswijk Jansen uit Doorn.
Over deze productie vindt u meer informatie op de
website van Docete, internet kerkboekhandel.
https://www.docete.nl/webshop/taize-y-iona-uitgaven/
De film geeft een goed beeld over deze oecumenische
gemeenschap op het eiland Iona in Schotland.
Van harte welkom!

Vrienden van Israël in de Krimpenerwaard
organiseert Lezing: Liefde voor Israël?
Deze lezing wordt gehouden onder de bezielende
leiding Van Evangelist Johan Schep.
U wordt dan ook van harte uitgenodigd om deze
bijzondere lezing bij te wonen. D.V. op
donderdagavond 7 maart 2019 in gebouw
Rehoboth, Achter de Kerk 7 2821 AP Stolwijk
Aanvang 19.45 uur Er zal een Israël productentafel
zijn. Ontvangst met koffie/ thee vanaf 19.45
Van harte welkom / Toegang gratis / collecte
Uitvoering praktijkleergedeelte theologische
opleiding
Een tijdje geleden heb ik (Anke Poelstra)
aangekondigd dat ik deze maand zou beginnen met
het praktijkleergedeelte van mijn opleiding. Onlangs
heb ik met Luci de opdrachten doorgenomen en
besproken wie ik het beste kan spreken voor welk
onderwerp. Binnenkort wil ik beginnen met een aantal
afspraken inplannen. Het kan dus zijn dat je/u
binnenkort een telefoontje van mij krijgt.
Hopelijk tot binnenkort!

