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Dienst van vandaag:
Woensdag 26 februari: Sobere maaltijd en
10.00 uur Ds. L.Donkersloot
presentatie
Aan het begin van de veertigdagentijd ontmoeten we
elkaar bij een sobere, warme maaltijd. Ieder jaar weer
18.30 uur Top2000 dienst.
een bijzonder en mooi begin van de tijd van bezinning
Thema: een goed verhaal.
op de lijdensweg die Jezus ging en op de weg die we
zelf door het leven gaan.
Citaat Ben Okri ( Nigeriaanse dichter en schrijver):
Na de maaltijd is er een presentatie door dhr. Jan van
Waar perfectie is, valt niets te vertellen.
de Vrie in woord en beeld over zijn zoektocht naar de
beschermheilige Florian.
Inloopochtend voor iedereen in de
Ds. Luci Schermers zal deze presentatie inleiden door
Ontmoetingskerk
wat te vertellen over beschermheiligen in het
Woensdagmorgen 19 februari a.s. is er in de
algemeen en de relatie met het (christelijk) geloof.
Ontmoetingskerk de tweede inloopochtend van deze
Van harte welkom bij de maaltijd en/of de
maand van 10.00 - 11.30 uur. Het maakt niet uit of je
presentatie!
oud of jong bent, of je een korte of lange tijd in
En neem gerust iemand mee.
Krimpen aan de Lek woont, of je wel of niet lid bent
*sobere maaltijd:
van de kerk. Iedereen is welkom. De inloopochtend
-18.00 uur kerkenraadskamer
betekent een kopje koffie, wat lekkers, een praatje, je
-graag aanmelden via formulier dat hangt bij het
verhaal kwijt kunnen, gezelligheid en misschien een
koffieloket in de ontmoetingsruimte of bij Monique van
spelletje. Samen het leven delen.
der Knijff 786268 of bij Leny Kodde: 523053
Loop vooral een keer binnen! Iedereen is welkom om
*presentatie:bij ons aan te schuiven.
-19.30 uur inloop met koffie ontmoetingsruimte
De inloopochtenden in de volgende maand zijn 4 en 18
-20.00 begin presentatie
maart 2020.
-aanmelden niet nodig
Van harte uitgenodigd! Groep Vorming & Toerusting
Cadeautje voor de kinderen van de nevendienst
Meisjes en jongens, zorg dat je er op 1 maart bent,
Uitnodiging van “Vrienden van Israël in de
want dan krijgen jullie in de kindernevendienst een
Krimpenerwaard”
cadeautje (één per gezin)! Mis het niet.
Israël avond: woensdagavond 19 februari 2020
Groetjes, De leiding van de kindernevendienst
Plaats: Gebouw Berea – dorpsstraat 15
Ouderkerk aan den IJssel
Helpende handen!
Thema: “ Het herstel van het Koningschap van Israël “
De diaconie is gevraagd om een inwoonster van ons
Spreker: ds. Kees van Velzen
dorp te helpen verhuizen naar Lekkerkerk.
Aanvang 19.45uur - inloop vanaf 19.15 uur.
Wanneer? Op zaterdag 14 maart 2020.
Israel producten aanwezig
Voor deze verhuizing zijn we op zoek naar sterke
Van harte welkom!
mannen en vrouwen die een ochtend kunnen helpen.
Tevens zoeken wij auto’s met aanhangers en evt. een
Traktatie
busje. Koffie met iets lekkers erbij wordt voor gezorgd.
Na deze eredienst wordt de traktatie bij de koffie
U kunt zich z.s.m. aanmelden bij M.de Paauw
aangeboden door Adrie en Hans Broekhuizen
tel.0638113212 We hebben er alle vertrouwen in.
vanwege hun 50-jarig huwelijk.
We leven mee met
De operatie van mevr. van den Dool is goed gegaan,
Ze is overgebracht naar een zorg hotel om aan te
sterken. Haar adres is: Mevr. A van den Dool,
Laurens Intermezzo, Motorstraat 110,
3083 AP Rotterdam.

De bloemen van vandaag gaan naar ….
… hr. M. de Gier, ter bemoediging.
Koster
15-02 t/m 21-02 dhr. A. de Paauw
22-02 t/m 28-02 dhr. C. v.d. Schans
Kerkdienst zondag 23 februari
10.00 uur Ds. M.Janssens
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