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Dienst van vandaag:
Afscheid
ds. A. Tromp
Wij kunnen terug z ien op een waardig afscheid van
1e Schriftlezing: Joh. 11 : 5 - 8, 14 - 16, Joh. 14: 4 - 6
Jantine. Wat een volle kerk en heel veel
2e Schriftlezing: Johannes 20 : 24 - 29
gemeenteleden uit de Ontmoetingskerk. Daar zijn wij u
heel dankbaar voor.
Voorjaarsborrel
Als u de dienst (nogmaals) wilt beluisteren dan kan dit
Vanmiddag is er in de Tuinfluiter een voorjaarsborrel
via Www. Kerkdienstgemist.nl en dan kiezen voor
voor de gemeenteleden van 21+ tot en met de 40 -.
Noord Brabant en dan s-Hertogenbosch.
We hopen op een goede opkomst!
Als u daar bent dan kunt u voor de pkn kerk kiezen en
Gera Spruijt, Marcel van de Kooi en ds. Luci Schermers
dan de uitvaartdienst van 2 -4-2015.
Een hartelijke groet vanuit Den Bosch
Belijdeniscatechese
Andries
De belijdenisgroep komt op dinsdag 14 april bij elkaar.
We lezen verder in de geloofsbelijdenis.
Voorjaarswandeling
Plaats: kerkenraadskamer. Tijdstip: 19.00-20.00 uur.
Datum: zondag 19 april 2015
Tijd: 11.30 – 12.45 uur
Pastoraal spreekuur
Plaats: Ontmoetingskerk
Donderdag 16 april is de derde donderdag van de
Na de dienst (en de koffie) willen we een korte
maand. Dan ben ik vanaf 9.00 – 12.30 uur in de kerk
wandeling maken van ongeveer een uur.
aan het werk.
Deze wandeling is bedoeld voor jong en oud, een
Als u iets hebt te melden of ergens over wilt praten ,
echte gezinsactiviteit dus. En je hoeft geen geoefende
loopt u dan rustig binnen. De kerk is open, de koffie
wandelaar te zijn om met ons mee te kunne n.
en thee staat klaar!
Ook zijn er een paar bijzondere momenten
ds. Luci Schermers
ingebouwd… kortom, we willen wandelen met
aandacht!
Jaarvergadering/gemeenteavond
Tenslotte: dit is alweer de laatste activiteit voor het
Op woensdag 15 april wordt de
lopende seizoen, mis het niet!
jaarvergadering/gemeenteavond gehouden.
Commissie V&T
Aanvang 20.00 uur. Naast de gebruikelijke
agendapunten zal mevrouw E. van der Waal – van
Bruggen u informeren over het Knooppunt
Levensvragen. Na afloop kunt u onder het genot van
een hapje en een drankje naar de door J. Klerk
gemaakte film over de bazaar 2014 kijken.
De bloemen van deze zondag gaan naar....
We hopen op een goed bezochte avond.
….dhr. M. de Gier na ziekenhuisopname.
Namens de kerkenraad,
Sicco Kooistra
Koster
11-04 t/m 17 -04 fam. de Gier
Voordracht nieuwe ambtsdragers 2015
18-04 t/m 24-04 dhr. P. van Gorkum
Ook dit jaar zoeken we nieuwe ambtsdragers.
Het gaat nu om:
Kerkdienst zondag 12 april
- een nieuwe ‘ouderenouderling’ (i.v.m. het aftreden
10.00 uur ds. A. Noordam
van de heer M. Koen).
- een wijkouderling ( i.v.m. de al langer bestaande
vacature).
U wordt in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor
te dragen (t/m zondag 12 april).
Het formulier kunt u in de da arvoor bestemde dozen in
de Ontmoetingsruimte deponeren.
z.o.z.
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
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Seniorenreis
De diaconie organiseert op dinsdag 19 mei 2015 weer
het jaarlijkse reisje voor senioren. Bij voldoende
deelnemers gaan we dit jaar naar Nationaal Park De
Biesbosch te Drimmelen. We beginnen de dag met
koffie en gebak in de Ontmoetingskerk. Daarna gaan
we met een bus naar Drimmelen en maken daar een 2
uur durende rondvaart door De Biesbosch. Tijdens de
tocht wordt een koffietafel geserveerd. 's Middags
brengen we een bezoek aan een klompenmakerij
(rondleiding en demonstratie). Na terugkomst in de
kerk gebruiken we met elkaar nog een broodmaaltijd
met soep en een dessert. De persoonlijke
uitnodigingen worden rondgebracht, maar mocht u
deze niet ontvangen, dan bent u alsnog van harte
welkom om mee te gaan. De kosten voor deze hele
dag bedragen € 50 p.p. Opgeven uiterlijk vrijdag 17
april. Voor meer informatie en opgave kunt u contact
opnemen met Agnes Huizer, 06-48398548 (na 18.00
u).

De Koningin van Sheba
Op donderdag 16 april a.s. komt evangelist Johan
Schep spreken bij de Vrouwenbijbelstudiekring over
het thema “de Koningin van Sheba”.
Een vrouw die 2000 km reist op zoek naar vrede voor
haar hart, om de wijsheid van Koning Salomo te horen
en zij ziet: “Meer dan Salomo is hier.” Salomo wordt
gezien als een model van rijkdom en heerlijkheid en
velen zullen jaloers op hem geweest zijn. Maar wat is
het fantastisch dat de Here Jezus ons een kijkje in de
ware schoonheid geeft, als hij spreekt over de leliën
van het veld (Matt. 6:28). Het leven met “meer dan
Salomo”: onze Heere Jezus is het leven in overvloed.
Hij vertelt ons met de hulp van de Heilige Geest
precies wat we kunnen horen! Willen we Zijn stem
horen?” U bent allen hartelijk welkom.
Tijd: 9.30 – 11.30 uur om 9.15 uur is er koffie.
Plaats; 't Voorhof, Dorpsstraat 1 in Krimpen aan de
Lek.
Informatie: 0180 521078 - 22469

