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Dienst van vandaag :
Er is een grote keuze aan pelgrimswandelingen en
Ds. Leurgans
kloosterwandelingen in groepsverband.
Lezing: Johannes 12: 12-19
Voor wie van wandelen houdt en niet alleen op pad wil
Lezing: Johannes 12: 20-24
gaan. ds. Luci Schermers
Zesde zondag van de veertigdagentijd
sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem
binnen
niet hoog te paard
maar op een ezel
nederig
barmhartig
liefdevol
dat zijn de koninklijke
krachten
Gods kracht
Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen we
traditiegetrouw over de intocht van Jezus
in Jeruzalem . In de schikking ligt een gekleurde doek .
Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die
leven onder de mensen die staan te juichen langs de
weg .
De zachte bolletjes mos geven de zachte krachten
weer . De rode viooltjes vertellen over nederigheid
De Stille Week en Pasen
In de komende Stille Week ontmoeten we rondom
Jezus drie mensen: Judas, Simon van Cyrene en Jozef
van Arimathea. De eerste verraadt Jezus met een kus,
de tweede draagt zijn kruis, de derde bezorgt zijn
lichaam een graf.
Heel verschillende mensen, maar is het niet al te
gemakkelijk hen snel een etiket op te plakken?
Verrader, vreemdeling, vriend? Hoe kijken wij naar
hen? Waar staan wij zelf ergens?
*Witte Donderdag om 19.30 uur wordt de dienst
geleid door ds. Fokje Wierdsma. We vieren met elkaar
het avondmaal voor gelovigen.
*Op Goede Vrijdag lezen we het lijdensevangelie, er is
een korte overdenking. Lisa Kooistra speelt hobo en de
cantorij zingt twee liederen. Aanvang: 19.30 uur
* Stille Zaterdag is er om 19.30 uur een vesper en
staan stil bij het graf van Jezus.
*Zondag om 10.00 uur vieren we het feest van Pasen:
Jezus leeft en wij met Hem! Samen met Militia Christi
hopen we op een blijde dienst!
Leeshoek
Heb u al gezien hoe kleurig de leeshoek is opgeruimd?
Met dank aan Ruud van Mastrigt.
Ik heb er van de pelgrimsgemeenschap De
Wandelmaat twee brochures neer gelegd en een
aantal folders.

Opbrengst Noodhulp collecte:
De collecte van 26 maart voor de noodhulp voor de
hongersnood in Afrika heeft 187,11 euro opgebracht.
Alle gevers worden hartelijk bedankt! De diaconie
40 dagentijdcollecte -Steun mensen met een
handicap in Myanmar.
In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk
gehandicapt zijn nauwelijks toegang tot onderwijs,
zorg en werk. Toch is meer dan vijftig procent van hen
in principe in staat om te werken en in hun eigen
levensonderhoud te voorzien. The Leprosy Mission
International (TMLI) werkte oorspronkelijk voor
leprapatiënten, maar zet zich nu ook breder in voor
gehandicapten. TLMI stimuleert hen met vakonderwijs
of microkredieten om een eigen bedrijfje te beginnen.
TLMI probeert ook werkplekken te creëren bij grotere
bedrijven en biedt medische zorg. Kinderen met een
handicap krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij
later meer kansen hebben om aan de slag te komen.
Zo ondersteunt TLMI sterke vrouwen en dappere
mannen die vechten voor een betere toekomst. De
eerste collecte van vandaag is bestemd voor dit doel.
Vervanging Zondagsbrief
Wegens afwezigheid zijn we voor de Zondagsbrief van
zondag 23 april op zoek naar vervanging.
Wie wil de zondagsbrief voor deze zondag overnemen?
Aza en Erika Teeuwen
erikateeuwen@upcmail.nl
De bloemen van deze zondag gaan naar….
…….. Marie-José de Gier na operatie.
Koster
08-04 t/m 12-04 dhr. A. de Paauw
13-04 t/m 14-04 dhr. C. v. d. Schans
15-04 t/m 21-04 dhr. L. Hordijk
Kerkdiensten:
Witte donderdag 13 april, 19.30 uur
Ds. Wierdsma
Goede vrijdag 14 april, 19.30 uur
Ds. L. M. Schermers
Vesper Zaterdag 15 april, 19.30 uur
Ds. L. M. Schermers
1e Paasdag zondag 16 april, 10.00 uur
Ds. L. M. Schermers

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

Voordracht nieuwe ambtsdragers 2017
Ook dit jaar zoeken we nieuwe ambtsdragers.
Het gaat nu om:
- een ouderling i.v.m. het vertrek van mevrouw P. E.
van Westen
- een jeugdouderling i.v.m. het vertrek van mevrouw
G. Spruijt
- een penningmeester CvK i.v.m. het vertrek van de
heer M.L. Lankhaar
U wordt in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor
te dragen. Het formulier, dat in de laatste Samenwijzer
is opgenomen, kunt u tot uiterlijk zondag 9 april in de
hiervoor bestemde dozen in de Ontmoetingsruimte
deponeren. Er liggen ook formulieren bij de dozen.
We hopen op veel respons.
Namens de kerkenraad,
Sicco Kooistra
scriba
SENIORENMIDDAG
Op donderdag 13 april is er weer een seniorenmiddag
in ’t Voorhof. Aanvang: 14.00 uur.
Deze keer hebben we Corry de Jong uit Waddinxveen
uitgenodigd.
Aan de hand van een PowerPointpresentatie neemt zij
ons mee door Historisch Gouda. Zij is stadsgids en
weet heel veel over de geschiedenis van deze stad te
vertellen. Naast het bekende stadshuis en de SintJanskerk is de geschiedenis van Gouda onlosmakelijk
verbonden met het water, waarin de Hollandse IJssel
en de Gouwe een belangrijke rol spelen. Kortom een
middag die heel interessant zal zijn en die u beslist
niet mag missen.
Vanaf 13.15 uur staan onze chauffeurs bij De
Dertienhuizen voor u klaar om u naar 't Voorhof te
brengen.
Voor ander vervoer kunt u tot 11 april bellen naar:
Dicky Bremmer, tel. 510480.
De koffie staat klaar en iedereen is weer heel hartelijk
welkom,
De gastvrouwen
Nacht zonder Dak
Beste jongeren, op 21 april is het zover! Nacht zonder
Dak! Heb jij je al aangemeld? Dit kan nog steeds via
de website www.nachtzonderdak.nl
Laat je sponsoren zodat wij straatjongeren een nieuwe
toekomst bieden!
Mocht je nog vragen hebben schroom niet om deze te
stellen. We hopen je op de 21e april te zien.
Tot dan! Hartelijke groet,
Peter Haspels en Gera Spruijt
Samen kerken voor Oeganda
In de zomer van 2018 gaan we met een groep
christenen uit Krimpen ( a/d IJssel en a/d Lek) op reis
naar Mukono in Oeganda. We doen dit in
samenwerking met Livingstone.
De groep bestaat momenteel uit 17 mensen. Opgeven
kan tot uiterlijk half juni 2017 en: vol is vol.
Wilt u er meer over weten neem gerust contact met
ons op. Telefoon: 0180-514211
Aza en Erika Teeuwen

TALENTENMARKT en TALENTENVEILING
zaterdag 17 juni 2017 van 10.00 tot
15.00 uur.
Op deze dag kunt u diverse
zelfgemaakte en verbouwde artikelen
of producten kopen en zijn er activiteiten en spellen te
doen voor jong en oud.
De keuken is open voor koffie/thee, koek, drankjes,
snacks en ijs.
TALENTENVEILING 13.00 uur.
Voor een dienst / klus kunt zich vanaf zondag 9 april
aanmelden via de opgehangen invulbriefjes op het
prikbord naast het keukenloket. Dit kan tot uiterlijk
zondag 11 juni.
De ingevulde briefjes kunt u deponeren in de doos in
de ontmoetingsruimte. U kunt ook een leeg invulbriefje
aanvragen per e-mail: jhrvanmastrigt@kpnplanet.nl of
iemand benaderen van de talentencommissie: Sandra
van der Meulen; Cobie Nieuwenhuizen; Gera Spruijt;
Ruud van Mastrigt.
De OPBRENGST is voor energiebesparing in de kerk,
een vermindering van de stookkosten.
In de laatste SAMENWIJZER kunt u alles nog eens
nalezen op pag. 29 en 30.
Vrouwenbijbelstudiekring
Op 20 april a.s. komt ds. Louis Krüger –
Schipperspredikant uit Barendrecht - spreken over het
boek Openbaring. Hij geeft hier zelf een korte
inleiding; Openbaring is in onze tijd een buitengewoon
actueel boek. Sommige mensen beschouwen
Openbaring alleen maar als een toekomstvoorspelling,
de waarheid is echter dat een heel groot deel van wat
in dit boek voorzegt werd, nu reeds in vervulling gaat.
Mensen zeggen: “Openbaring is een onbegrijpelijk
boek, een angstwekkend boek, een deprimerend
boek”. Maar eigenlijk is het een geweldig,
bemoedigend, vertroostend, begrijpelijk boek! Met ds.
Krüger als “coach”, willen we samen kennismaken met
het belangrijke laatste boek uit de Bijbel. Iedereen die
met ons mee wil doen is van harte uitgenodigd voor
deze morgen: Donderdag 20 april 2017. Tijd: 9.15 –
11.15 uur. Plaats: ’t Voorhof, Dorpstraat 1, Graag tot
ziens! Info: 0180522469 of 510278
REISJE DIACONIE ONTMOETINGSKERK APELDOORN
Ook dit jaar wil de diaconie van de Ontmoetingskerk
weer een reisje voor senioren organiseren. Bij
voldoende aanmeldingen zal het reisje op dinsdag 9
mei 2017 plaatsvinden.
Uiterlijk 9 april aanmelden bij Agnes Huizer,
06-48398548 of agneshuizer@gmail.com.
Ook eventuele vragen kunt u bij haar stellen.

