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Dienst van deze morgen:
Voordracht nieuwe ambtsdragers 2016
ds. L. Schermers
Ook dit jaar zoeken we nieuwe ambtsdragers.
Het gaat nu om:
Kerk-School-Gezinsdienst
- twee wijkouderlingen i.v.m. het vertrek van J.A.
Vandaag vieren we samen met de Wegwijzer en alle
Berends en de al langer bestaande vacature
gezinnen uit de kerk onze jaarlijks school-kerk- een voorzitter van de kerkenraad i.v.m. het aftreden
gezinsdienst. Het thema is: Waar je ook heen gaat...
van M. van der Bas – van der Mark
De dienst is in gezamenlijk overleg met de school en
- een voorzitter CvK (ouderling/kerkrentmeester)
met de hervormde collega voorbereid.
i.v.m. het aftreden van J. de Korte
Kinderen werken mee, we hopen op een inspirerende
- een diaken i.v.m. het aftreden van W. Siebenga
dienst.
U wordt in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor
Dienst van vanavond:
te dragen (t/m zondag 6 maart).
Thema: Ik zie ik zie wat jij niet ziet.
Het formulier kunt u in de daarvoor bestemde dozen in
de Ontmoetingsruimte deponeren.
U vindt dit formulier in de laatste Samenwijzer, maar
ook naast de dozen ligt een aantal grosbriefjes.
We hopen op veel respons.
Namens de kerkenraad,
Sicco Kooistra scriba

Vanavond is het zover de 2e Try Out bijeenkomst.
Aan deze bijeenkomst werken mee:
Ds. A. Noordam uit Dordrecht en is de muzikale
begeleiding weer in handen van de SHH-band uit
Nieuwerkerk a/d IJssel.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom in Herberg de
Ontmoeting!!
Vanaf 18.15 uur is er koffie, thee en limonade.
Spirit
De Spiritgroep komt samen op zondagavond 7 februari
rond 20.00 uur (na de Try Out!) bij Marianne
Landman, Kakebeen 51.
Thema: Veertig dagen naar Pasen.
Iedereen tussen ongeveer 25 – 40 jaar: van harte
welkom!
ds. Luci Schermers
Lief en leed
Klaas Rigterink wordt morgen, 8 februari opgenomen
in het Havenziekenhuis in Rotterdam.
Hij ondergaat dan een operatie om een littekenbreuk
in de buikwand te laten corrigeren.
Hopelijk mag hij na 5 dagen weer naar huis om verder
te herstellen. Hij vindt het vast leuk om een kaartje
van u te ontvangen.
Het adres is Haringvliet 2 3011 TD Rotterdam.

Sobere maaltijd
Datum : wo 10-2-2016
Tijd
: 18.00 uur
Plaats : Ontmoetingskerk
Op woensdag 10 februari 2016 is het aswoensdag, het
begin van de veertigdagentijd.
We willen bij elkaar komen om een sobere maaltijd te
vieren. Met deze maaltijd willen we onze
verbondenheid uitdrukken met mensen in de
samenleving, ver weg en dichtbij, die wel wat extra
steun kunnen gebruiken.
De maaltijd zal worden afgewisseld met momenten
van bezinning.
Er zal gecollecteerd worden voor een goed doel.
Er hangt een lijst bij het koffieloket waarop u zich kunt
opgeven voor de maaltijd.
We hopen elkaar daar te ontmoeten!
Commissie V&T
De bloemen van deze zondag gaan....
… als groet van de gemeente naar dhr. Arie Versluis.
Koster
06-02 t/m 12-02 dhr. van der Vaart
13-02 t/m 19-02 dhr. C. van der Schans
Kerkdienst zondag 14 februari
10.00 uur Ds Tromp
z.o.z.
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Collecteafkondigingen
De eerste collecte van vandaag is bestemd voor het
project Malawi van Edukans. Basisscholen buiten de
stad zijn er in Malawi vaak slecht aan toe. Kinderen
zitten in slechtonderhouden klassen. Boeken en
materialen ontbreken. Vooral meisjes blijven weg als
ze ouder zijn, want er zijn geen toiletten. De Mwatibu
basisschool in Malawi gaat de komende jaren hard
werken aan verbetering van de school. Voor € 1.000,wordt een lokalenblok met meerdere klaslokalen
opgeknapt. Voor nog eens € 2.000,- kunnen ook
boeken en andere lesmaterialen gekocht worden.
De tweede collecte is voor het werelddiaconale werk
van Kerk in Actie. In het bijzonder vragen zij uw
aandacht voor het landbouwwerk van Trukajaya in
Indonesië. Trukajaya maakt als diaconale organisatie
deel uit van Javaanse kerk. Op Centraal Java werkt
Trukajaya met succes aan verbetering van de
voedselsituatie op het platteland. Het voedingspatroon
van de Javanen op het platteland is zo eenzijdig dat
kinderen ondervoed raken. Met steun van Kerk in Actie
zorgt de kerkelijke organisatie Trukajaya ervoor dat de
mensen op Java het lokale voedsel weer gaan
waarderen en dat de landbouwproductie toeneemt.
Trukajaya helpt de boeren bij de irrigatie en de
bemesting van hun land en leert de boeren nieuwe,
milieuvriendelijke landbouwtechnieken. De vrouwen
leren om van lokale gezonde gewassen die minder
gebruikt worden lekkere maaltijden te maken. Ook
helpt Trukajaya met microkredieten, zodat de boeren
hun landbouwproducten kunnen bewerken en
verkopen, om zo een eigen inkomen te verdienen. In
zes dorpen helpt Trukajaya 150 gezinnen met de
aanleg van moestuinen, waterreservoirs en
biogasinstallaties. Dankzij deze hulp zijn deze armste
boerengezinnen nu zelfvoorzienend. Trukajaya wil het
werk graag uitbreiden naar meer dorpen in Centraal
Java. Helpt u mee om het werk van Trukajaya en
andere werelddiaconale organisaties wereldwijd te
versterken?
Voor beide collectes is Uw gift meer dan welkom.
Hartelijk dank.
Veertig-dagen-kalender
Deze kalender loopt van Aswoensdag 10 februari tot
en met Eerste Paasdag 27 maart.
De kalender bevat gebeden, gedichten en bijbelteksten
met uitleg.
Elke week krijgt u een idee aangereikt om
daadwerkelijk een stap te zetten.
De kalender kan besteld worden via
www.protestantskerk.nl/webwinkel
of telefonisch: 030 8801337
en ook: de 40dagentijdapp: voor gemeenteleden met
een smartphone of tablet is er ook dit jaar weer de
handige en inspirerende 40dagentijdapp. Deze app
leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten,
gebeden, foto's of praktische tips. De app helpt je om
iedere dag stil te staan bij de stappen die je kunt
zetten om Jezus te volgen en de naasten te dienen.
Vorming en Toerusting

Wat is duurzaamheid?

Een korte inleiding door Cees Gouwens

Datum : wo 10-2-2016
Tijd
: 20.00 uur
Plaats : Ontmoetingskerk
Een duurzame ontwikkeling wat is dat eigenlijk?
Het begrip duurzaam of duurzaamheid is zeer actueel.
De wereldleiders spraken begin december 2015 op de
klimaatconferentie in Parijs. Daar zijn afspraken
gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken
tot maximaal 2 graden Celsius.
De thans op gang zijnde opwarming wordt veroorzaakt
door menselijk handelen en heeft allerlei schadelijke
gevolgen.Wij zijn geen goede rentmeesters, maar
kunnen we iets doen om de schade te beperken?
In een korte inleiding zal Cees Gouwens (emeritus
hoogleraar Duurzaam bouwen) de basisbegrippen van
duurzaamheid aanstippen en iets zeggen over
duurzaamheid in de gebouwde omgeving.
Iedereen hartelijk welkom!
Commissie V&T
SENIORENMIDDAG in KRIMPEN AAN DE LEK
Donderdag 11 februari is er weer een seniorenmiddag
in ’t Voorhof, Dorpsstraat 1. Aanvang: 14.00 uur.
Deze middag is de heer Kees Terlouw uit Vianen bij
ons met een reisverslag over Peru en Bolivia.
Deze prachtige reis voert grotendeels door het Andes
gebergte, de "ruggengraat" van Zuid-Amerika. U kunt
genieten van indrukwekkende zoutmeren, koloniale
steden en prachtige beelden van de flora en fauna.
Vanaf 13.15 uur staan onze chauffeurs voor u klaar bij
de Dertienhuizen om u naar 't Voorhof te brengen.
Voor ander vervoer kunt u tot 9 februari bellen met
Dicky Bremmer tel. 510480.
U bent weer van harte welkom.
Huispaaskaarsen 2016
Ook dit jaar is het weer mogelijk om huispaaskaarsen
te bestellen.
De bestellijst hangt in de kerk,waarop de kaarsen zijn
afgebeeld,met de prijzen
Dit jaar is er ook weer een keuze mogelijkheid uit 4
soorten. De uiterste besteldatum is 21 februari ,
2e bestelmogelijkheid is bij Corrie Koen tel 513009.

