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Dienst van deze morgen:
Collecte Kerk in Actie Pinksteren
ds. L. Schermers
In de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda zijn jongeren
Thema bij de dienst: Vrijheid van Geest
volop actief. Ze delen hun geloof op een bijbelclub,
geven leiding aan kerkelijke activiteiten of doen mee
Bloemschikking Pinksteren
met een muziekgroep. Ook biedt de kerk hen kansen.
De calla’s verbeelden de vuurtongen uit het
Via solidariteitsgroepen krijgen ze ondersteuning om
Pinksterverhaal.
een beroepsopleiding te volgen of om een eigen
Wij zijn vervuld van de Heilige Geest
onderneming te starten. Doel van al deze activiteiten is
Dit geeft aan hoe dicht God in ons bestaan aanwezig
om jongeren betrokken te houden bij de kerk. Want
wil zijn. De drie rode rozen verwijzen naar de volheid
net als in Nederland verlaten steeds meer jongeren de
van Gods aanwezigheid. Vader, Zoon en Heilige Geest.
eigen kerk, bijvoorbeeld als zij verhuizen voor studie of
De klimop staat voor Gods trouw.
werk, of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk.
Door activiteiten voor de jongeren te organiseren die
Weer terug...
zij zelf moeten dragen, krijgen de jongeren nu een
Na mijn verlof van zeven weken ben ik met frisse
echte eigen plek in de gemeente. Bovendien worden
moed en nieuwe energie weer terug in de
ze uitgedaagd om na te denken over hun toekomst in
Ontmoetingskerk. Fijn om elkaar juist tijdens de
hun eigen woonplaats. Zo leren ze de kerk beter
Pinksterdienst te ontmoeten.
kennen en neemt hun betrokkenheid toe. De
De vrije weken hebben mij ruimte gegeven om tot rust
collecteopbrengst is onder meer bestemd voor het
te komen en na te denken.
trainen van jeugdleiders en predikanten van 600
In de volgende Samenwijzer zal ik er meer over
(huis)gemeenten en het ontwikkelen en produceren
schrijven!
van liturgieboekjes voor zondagsschool en
kinderdiensten van deze gemeenten en voor andere
Examens
zendingsprojecten van Kerk in Actie wereldwijd. Helpt
Alle jongeren die examen doen wensen we veel
u mee om deze collecte tot een succes te maken?
sterkte. We hopen en bidden om een positief resultaat.
Hartelijk dank!
ds. Luci Schermers
Lief en leed
Lied 632: 1 en 3
*Greet Klip is van de week met de fiets gevallen en
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
heeft haar enkel gebroken.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij
Voorlopig moet ze zich behelpen met 2 krukken.
leven.
We wensen haar spoedige beterschap.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,
*De heer en mevrouw Den Ouden waren maandag 9
heeft Hij ons licht aangeheven.
mei 60-jaar getrouwd. Wij feliciteren het echtpaar en
wensen hen nog veel gezonde en gezegende jaren
Nu zend Uw geest als een vuur, als een stem in ons
toe. Ze willen hun dankbaarheid tonen met gebed en
midden.
voorbede in de Pinkstermorgendienst.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
*Maandagmiddag 9 mei is mevrouw W. van der VlistEn zo voortaan eren Uw heilige Naam
Morsink op de begraafplaats te Ouderkerk aan den
en U in waarheid aanbidden.
IJssel ter aarde besteld. Voorafgaande vond de
dankdienst voor haar leven plaats in de Rozenlaankerk.
Pinksterkrant 2016
Diverse leden vanuit onze kerk waren in de dienst en
Bij de uitgang ligt een stapeltje Pinksterkranten. Wie
bij het graf aanwezig.
er belangstelling voor heeft kan er één meenemen.
Veel plezier ermee!
De bloemen van deze zondag gaan naar....
De diaconie.
….mevr. G. Klip
Jeugddienst
De jeugddienst welke gepland staat op zondag 5 juni
a.s. wordt verschoven
naar zondag 3 juli. De reden dat deze dienst wordt
verschoven is omdat
op 4 juni EO-jongerendag plaatsvindt en veel jongeren
hier naar toe gaan.

Koster
14-05 t/m 20-05 fam. de Gier
21-05 t/m 27-05 dhr. C. vd Schans
Kerkdienst zondag 22 mei
10.00 uur Ds. Van Herwijnen
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Stadswandeling Schoonhoven
Wanneer : za 28-5-2016
Hoe laat : 13.30 uur
Waar : vertrek kerk
Kosten : vervoer/koffie
en evt. € 1,- Ambachtshuis

How many roads must a man walk down before they
call him a man?
How many seas must a white dove sail before she
sleeps in the sand?
How many times must the canon balls fly before
they're forever banned?
The answer, my friend, is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind.
How many years must a mountain exist before it is
washed to the sea?
How many years can some people exist before they're
allowed to be free?
How many times can a man turn his head and pretend
that he just doesn't see?
The answer, my friend, is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind.
How many times must a man look up before he can
see the sky?
How many ears must one man have before he can
hear people cry?
How many deaths will it take till he knows that too
many people have died?
The answer, my friend, is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind.

Schoonhoven is een stadje met een rijke historie,
zowel op het gebied van religie, vestingwerken en het
ambacht van zilversmid. Niet voor niets wordt
Schoonhoven ook wel de Zilverstad genoemd.
Genoeg te zien dus in Schoonhoven. We willen samen
een wandeling maken door Schoonhoven en kennis
maken met de diverse kanten van deze oude stad.
We zullen in elk geval de Grote of Sint Bartholomeus
kerk bezoeken en het Ambachtshuis (entree € 1,-). Tot
besluit willen we gezamenlijk op een terras wat
drinken.
Er zal een intekenlijst bij het koffieloket worden
opgehangen. Mailen kan ook naar
commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Het minimum aantal deelnemers is 10.
U/jij gaat toch ook gezellig mee?
V&T

Wind
Hoeveel wegen moet een mens gaan
Voordat je hem kan noemen: een mens?
Hoeveel zeeën moet een duif oversteken,
Voor zij kan rusten in het zand?
Hoe vaak moeten kogels nog fluiten rondom
Voor 't vuur voorgoed wordt gestaakt?
Het antwoord, mijn vriend, zweeft in de wind.
Het antwoord zweeft in de wind.

Israëlavond met ds. Kees van Velzen
KRIMPEN A/D LEK : Op uitnodiging van ‘Vrienden van
Israël in de Krimpenerwaard’ houdt ds. Kees van
Velzen op woensdagavond 25 mei een lezing over
Israël. Deze vindt plaats in de Ontmoetingskerk,
Hoofdstraat 90 te Krimpen a/d Lek. Het thema van de
avond is ‘de herrijzenis van Israël’, gebaseerd op
Ezechiël 37. De avond begint om 20.00 uur, met
inloop vanaf 19.30 uur. Op de avond worden ook
Israël-producten te koop aangeboden. Iedereen is van
harte welkom. Gratis entree.

Hoe vaak moet een mens nog opzien,
Voor hij de hemel écht ziet?
Hoeveel oren heeft een mens nodig,
Voor hij het roepen hoort?
Hoeveel doden moeten er zijn,
Voor een mens weet dat het er te veel zijn?
Het antwoord, mijn vriend, zweeft in de wind.
Het antwoord zweeft in de wind.

Blowin’ in the Wind, Bob Dylan
Hiernaast de originele Engelse tekst van dit liedje, met
daaronder een vertaling van Wim Harms, bewerkt door
de redactie. Het liedje is door Dylan uitgebracht op zijn
album “The freewheelin’ Bob Dylan” in 1963 en
handelt over de thema’s oorlog, vrede, vrijheid en
bevrijding.

Hoelang moet een berg bestaan,
Voor zij is weggespoeld in zee?
Hoelang moeten mensen geknecht zijn,
Voor ze écht vrij mogen zijn?
Hoe vaak kan een mens wegkijken,
En doen of hij niets ziet?
Het antwoord, mijn vriend, zweeft in de wind.
Het antwoord zweeft in de wind.

