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Dienst van vandaag:
RTV Krimpenerwaard
Ds. Bartelink v. d. Dool
Geweldig een grote omroep in de Krimpenerwaard,
Eerste lezing: Jozua 4: 19- 5:1 en 10-12
fantastisch maar, dat heeft wel consequenties wat
Tweede lezing: Johannes 6: 4-15
betreft kerkelijke uitzendingen voor de zondagmorgen
en voor het muziekprogramma op de dinsdagavond.
Liturgisch bloemschikken
Wij zoeken vrijwilligers die met passie ons willen
Vandaag is het de vierde zondag van de
helpen om dat mogelijk te maken, zoals technici en
veertigdagentijd. Dit is de zondag waarop al iets van
presentatoren (m/v).
het licht van Pasen doorbreekt. De psalmist bezingt de
Laat deze kans niet voorbijgaan om mee te helpen het
vreugde van het gaan naar het huis van de Heer. Hij
rijke Evangelie te brengen aan velen via dit item.
zingt over het verlangen naar vrede en rust. Jezus laat
Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met Rinus
zien wat vrede en rust in het dagelijks leven betekenen
Herrebout 0182-382139 of email:
door veel mensen te eten te geven. Hij breekt en deelt
rondomdekerken@gmail.com en voor het
uit : vijf broden en twee vissen blijken meer dan
muziekprogramma: R. van Buren 06-53669693.
genoeg te zijn. Zijn handen leggen het breken en
RTV Krimpenerwaard
delen in de onze.
Nacht Zonder Dak
licht
Hierbij willen we graag uw aandacht vragen voor de
breekt door
sponsoractie die we dit jaar hebben gekozen als
waar liefde gedeeld wordt
eethuiscatechese. We willen dit jaar geld ophalen voor
brood en vis
stichting Tear. Deze stichting zet zich in voor het
voedsel om te leven
verbeteren van de situatie van straatkinderen in Zuidhanden die uitgestoken worden
Amerika. Om voor dit doel zo veel mogelijk geld bijeen
naar elkaar
te brengen willen we deelnemen aan de door Tear
God
bedachte actie “Nacht zonder dak”
dat onze handen
Dit houd in dat we met onze catechesejongeren een
delen
nacht zullen doorbrengen in een kartonnen doos in de
van hetgeen we
buitenlucht. Dit om stil te staan bij het dagelijks lot
ontvangen hebben
van heel veel straatkinderen. Deze nacht staat gepland
voor 10-April-2015. De voorbereidingen voor deze
Pastoraal spreekuur
actie zijn inmiddels in volle gang en er is inmiddels al
Donderdag 19 maart is de derde donderdag van de
een bedrag toegezegd van meer dan 900,- €. We
maand. Dan ben ik vanaf 9.00 – 12.30 uur in de kerk
willen u allen vragen als persoon of als bedrijf deze
aan het werk.
actie te steunen en de kinderen die deelnemen te
Als u iets hebt te melden of ergens over wilt praten,
sponsoren. U kunt dit het makkelijkste doen op de
loopt u dan rustig binnen. Van 9.00 - 9.45 uur is er al
NZD-website www.nachtzonderdak.nl door te zoeken
een afspraak gemaakt.
op Krimpen aan de Lek. Bij de uitgang ontvangt u
Daarna staat de koffie en thee voor u/jou klaar.
vanochtend een flyer over deze actie.
ds. Luci Schermers
De bloemen van deze zondag gaan naar....
Actiedag Jeugdclubs
…… Mevr.T.Post, ter bemoediging.
De gezamenlijke jeugdclubs houden op Zaterdag 21
De bloemen van woensdagavond zijn gegaan naar
maart weer een jaarlijkse actiedag voor het goede
Mevr. Jonker ter bemoediging.
doel. Rondom de nieuwe ‘Markt van Krimpen’ gaan ze
auto’s wassen en koek verkopen. Kinderen kunnen zich
Koster
laten schminken of grabbelen in de grabbelton. De
14-03 t/m 20-03 dhr. L. Hordijk
opbrengst van de actiedag gaat voor een deel naar
21-03 t/m 27-03 dhr. C. Hesse
hun sponsorkind Denis te Tanzania. Het andere deel
komt ten goede van project Learn Give Do Gambia,
een een werkvakantie-groep die een school bouwt en
Kerkdienst zondag 22 maart
ontwikkelingsactiviteiten organiseert in Gambia.
10.00 uur ds. L. Schermers
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
Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Beste groep 8-ers en jullie ouders,
Hierbij willen we iedereen die volgend schooljaar naar
het voortgezet onderwijs gaat uitnodigen voor een
avondje Rock Steady. Nu denk je misschien, Rock
Steady?? wat is dat nou weer. Rock Steady is de
catechisatie die door beide kerken in Krimpen aan de
Lek wordt gegeven. Nu klinkt catechisatie een beetje
ouderwets en saai misschien maar dat is zeker niet het
geval. Rock Steady is een leuke manier om elkaar te
ontmoeten en iets te leren over God en het geloof.
We gaan om 18:00 aan tafel en eten dan eerst met
elkaar. Daarna (om ongeveer 19:00) gaan we in kleine
groepen aan de slag met het Rock Steady programma
van Youth for Christ. We behandelen een thema over
het geloof en er is volop ruimte voor vragen en
discussie, dus denk niet dat je nu ’s avonds ook naar
school moet. Wat is het plan?
Om jullie kennis te laten maken met de Rock Steady
willen we jullie uitnodigen om de avond van dinsdag
17 maart bij te wonen. Jullie zijn allemaal hartelijk
welkom om 18:00 in het Voorhof. Dit is het gebouw
naast de kerk naast de pont. Mocht je nog vragen
hebben of meer willen weten, bel gerust.
Weet je nog andere kinderen die we misschien
vergeten zijn, neem ze gerust allemaal mee.
We hopen jullie allemaal te zien volgende week
dinsdag 17 maart om 18:00 uur Hartelijke groet,
Gera Spruijt 06-39200338
Paasochtend met Ds. René van Loon.
Op 19 maart a.s., komt Ds. René van Loon - van de
Hervormde Gemeente De Samaritaan, in Rotterdam
Centrum - spreken bij de Vrouwenbijbelstudiekring
over het thema ‘Is er herkenning na de dood?’ Deze
datum valt in de lijdenstijd; de tijd waarbij we stilstaan
bij het lijden, sterven en de opstanding van Christus. U
bent allen (ook mannen) hartelijk uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn.
Waar: ’t Voorhof, Dorpsstraat 1, in Krimpen aan de
Lek.
Tijd: 9.30 - 11.30 uur, om 9.15 uur is er koffie.
Graag tot ziens! Informatie: 0180510278 0180522469

Trein naar Betlehem
In februari is de aftrap geweest voor het musical
project, er waren ruim 40 mensen die hebben
geluisterd naar de opzet van het project. Inmiddels
zijn er 47 aanmeldingen en daar zijn wij blij mee. Op
dit moment zijn er nog wel een paar mensen meer
nodig, maar die zullen vast nog wel komen. Op redelijk
korte termijn zouden we nog enkele spelers erbij willen
hebben, dit omdat het leuk is om er vanaf de eerste
repetitie bij te zijn. Op 25 maart is die eerste repetitie
al. We repeteren op de woensdag avonden in de
“Ontmoetingskerk” Iedereen is daar welkom om sfeer
te komen proeven. De eerste repetitieavond zullen we
beginnen met kennis maken met elkaar en met het
acteren, de tweede repetitie zal hier een vervolg van
zijn. Tijdens deze twee avonden willen we wel al
zoveel mogelijk rollen verdelen, dus wees er bij als u
een rol wilt spelen. De uitvoeringen willen we plaats
laten vinden op 17,18 en 19 december. Het belooft
een geweldige tijd te worden tot de kerst. Het doel
van het project is om een aantal maanden met een
leuke groep mensen samen te werken. De
uitvoeringen zijn de slagroom op het toetje, leuk,
lekker, maar niet het doel op zich. De musical is
laagdrempelig van opzet en het is dan ook nadrukkelijk
de bedoeling dat iedereen die mee wil doen (kerkelijk
of niet) ook mee kan doen.
Namens de musical commissie
Eric Huizer

