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Dienst van deze morgen:
Collecte zondag 6 maart.
Ds. L. Schermers
De eerste collecte van vandaag is voor de
Doop van Seth van Wely en Fenne Kortenoeven
ondersteuning van Noodhulp Kerk in Actie: Steun
Schriftlezing Lukas 15: 11-32
Syrische vluchtelingen. Uitzichtloos en rampzalig is de
situatie in Syrië. Veel steden liggen in puin. Veel
Liturgisch bloemschikken
ziekenhuizen en scholen zijn dicht. Riolering,
schoenen aan
watervoorziening en de vuilophaaldienst functioneren
om met hem
vaak nauwelijks meer. Door het toenemende geweld
op weg
wordt het werk van internationale hulpverleners steeds
te gaan
moeilijker. Kerk in Actie is er dankzij haar kerkelijke
die ons voorgaat
netwerk toe in staat om slachtoffers van het geweld in
naar de ander
Syrië met hulpverlening bereiken.
ons voorgaat
Dat kan Kerk in Actie doen in samenwerking met de
naar leven
ACT Alliance, een internationaal hulpverleningsnetwerk
eigenwaan
dat is verbonden met de Wereldraad van Kerken.
zet geen stap
Samen met de ACT Alliance helpt Kerk in Actie ook
naar de ander
vluchtelingen in de buurlanden Jordanië en Libanon.
wie zich buigt
Dit project staat centraal tijdens de
naar God
40dagentijdcampagne 2016
komt in beweging
Lief en leed
God
Hartelijk dank! Gelukkig was het een lichte Tia en kan
zet ons op
ik met medicijnen thuis weer opknappen.
onze voeten
Bedankt voor het medeleven, telefoontjes
en kaarten. Helaas had Margo behoorlijk de
Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd
griep, maar gaat langzaam vooruit.
ontmoeten we
Hartelijke groeten, Margo en Jaap kraan
de farizeeër en de tollenaar die beiden het aangezicht
van God zoeken in de tempel . De een fier rechtop en
GEZOCHT:
de ander gebogen.
Praktische Personen M/V
Bij God keert alles om- wie gebogen is mag rechtop
De leukste commissie van de Ontmoetingskerk zoekt
gaan .
versterking!
Als commissie V&T organiseren we allerlei activiteiten,
Spirit
zoals de startzondag, filmavond, excursies, de sobere
Vanavond komt de Spiritgroep voor de laatste keer van
maaltijd, enz. Ook zorgen we voor de verbeelding van
dit seizoen bijeen.
het jaarthema.
We ontmoeten elkaar bij Saskia de Jong, Kerkestoep 3,
Ben je graag lekker praktisch bezig, of creatief, of
van 20.00 – 21.30 uur.
goed bent in pr en vormgeving, en houd je van
gezelligheid? Dan zijn we op zoek naar jou!
Verjaardag
Zin gekregen om ook wat te doen? Meld je snel bij één
Dit jaar hoop ik mijn 60e verjaardag te vieren met
van onze leden. Mailen kan ook naar
familie, vrienden, maar óók met u en jou.
commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Zaterdag 2 april komt de vocalgroep Choral met een
V&T
muzikaal optreden over het leven van de schilder Marc
Chagall naar de Ontmoetingskerk.
Koster
Meer informatie in de komende Samenwijzer!!
05-03 t/m 08-03 dhr. C. Hesse
ds. Luci Schermers
09-03 t/m 11-03 dhr. H. Broekhuizen
Samenwijzer
De kopij voor de Samenwijzer 31.5 over de periode 13
maart t/m 8 mei 2016 dient uiterlijk zondag 6 maart
a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn. De periode is
met een week verlengd!

Kerkdienst zondag 13 maart
10.00 uur Ds. Hoekstra-Olthof
Woensdag 9 maart biddag
19.30 uur Ds. G. den Hartogh

Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Collecte biddag woensdag 9 maart.
Vanavond wordt gecollecteerd voor de Stichting
Diaconaal Centrum Pauluskerk.
Deze stichting ziet het als haar missie om op te komen
en te zorgen voor al die mensen in de grote stad
Rotterdam, die het zonder hulp economisch,
maatschappelijk, sociaal of religieus niet redden. Het
diaconale centrum probeert daar te helpen “waar geen
helper is”. Het gaat daarbij om individuele
hulpverlening, bezinning, geloofsverkondiging en
maatschappelijke actie voor:
- dak- en thuislozen
- (ex-) verslaafden
- (ex-) psychiatrische patiënten
- mensen/ouders met grotere of kleinere geestelijke
beperking
- mensen zonder verblijfspapieren, waaronder ook de
meest kwetsbare groepen: minderjarigen, zieken,
ouderen en alleenstaande moeders met (jonge)
kinderen
- mensen zonder betaald werk, onder andere MOElanders
- (allochtone) jongeren zonder gevoel voor richting in
hun bestaan
- eenzame ouderen.
Velen van hen verkeren om allerlei redenen in een
sociaal en economisch isolement. Voor de Pauluskerk
als Diaconaal Centrum zijn drie kernwoorden van
belang: gastvrijheid, laagdrempeligheid en hulp.
Iedereen is welkom in de kerk, zonder aanzien des
persoons en zonder voorwaarden vooraf. Helpen
betekent niet “pappen en nathouden”. Helpen
betekent mensen opvangen en hun levenskracht
versterken, zodat zij na een tijdje hulp van anderen
weer op eigen kracht verder kunnen. Hulp betekent
ook, dat de Pauluskerk zich inzet voor het veranderen
van onrechtvaardige wetten en regels, zodat mensen
in de marge niet eeuwig buiten hun schuld in de
marge blijven. Helpen is niet iemand steeds een vis
geven. Helpen is iemand een vishengel geven en
toegang tot de visvijver.
SENIORENMIDDAG
Op donderdag 10 maart is er weer een
seniorenmiddag in 't Voorhof.
Aanvang: 14.00 uur.
Mevrouw Annemarie Fokker uit Hendrik Ido Ambacht
neemt ons mee terug naar onze lagere schooltijd. De
schoolplaten van Isings en Jetses komen aan bod en
ook zal ze poëziealbumversjes voordragen.
In de pauze is er de mogelijkheid om zelf boekjes aan
te schaffen.
Na de pauze komt door middel van een DVD de heer
W.G. van der Hulst nog aan het woord. Kortom een
middag vol herinneringen aan vroeger.
Onze chauffeurs staan vanaf 13.15 uur bij De
Dertienhuizen voor u klaar om u naar 't Voorhof te
brengen.
Voor ander vervoer kunt u tot 8 maart bellen naar:
Dicky Bremmer, tel. 510480.
Ook deze middag bent u weer hartelijk welkom,
De gastvrouwen.

Bezoek Essalam Moskee Rotterdam
Wanneer : zondagmiddag 20-3-2016
Hoe laat : de exacte tijd volgt nog
Waar : vertrek Ontmoetingskerk
Kosten : vervoer (kosten benzine delen)

Op Rotterdam Zuid staat de grootste moskee van
Nederland, de Essalam Moskee. De moskee heeft een
oppervlakte van 2600 m2 verdeelt over de begane
grond en drie verdiepingen met een gebedsruimte
voor 1500 mannen en vrouwen maar ook ruimte voor
vele sociale en culturele voorzieningen.
De bouw van de moskee heeft geduurd van 2003 tot
2010.
De Moskee is bekleed met gekleurde natuurstenen
platen en heeft accenten in genuanceerde blauwgrijze
steen. In het kader van ontmoeting met de ander
willen we op zondagmiddag 20 maart 2016 een bezoek
brengen aan deze moskee. Er zal een rondleiding zijn,
zodat u zelf kennis kunt maken met de activiteiten van
de moskee en de gebruiken van diens bezoekers.
Er zal een intekenlijst worden opgehangen bij het
koffieloket. U kunt ook mailen naar
commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Iedereen hartelijk welkom, meer informatie over de
vertrektijd volgt.
V&T
Actiedag Jeugdclubs
De jeugdclubs houden op Zaterdag 19 maart weer
een jaarlijkse actiedag voor het goede doel. Rondom
de nieuwe ‘Markt van Krimpen’ gaan ze auto’s wassen
en koek verkopen. Kinderen kunnen zich laten
schminken of grabbelen in de grabbelton. De
opbrengst van de actiedag gaat voor een deel naar
hun sponsorkind Denis te Tanzania. Het andere deel
komt ten goede van Shelley Bos, die in Mei vertrekt
naar Malawi voor ontwikkelingswerk.
Hierbij roepen wij u op om tussen 9.30 uur en 14.30
uur langs te komen om onze goede doelen te steunen.
Team Actiedag jeugdwerk@kerkaandelek.nl

PAASWAKE VOOR JONGEREN
Een nacht wakker blijven?? De vrienden van Jezus
lukte het niet, en wij…. lukt het ons?
Zie voor verdere info de aparte flyer

