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Dienst van vandaag:
Pinksterevent
Ds. L. Schermers
Op de markt in Zoetermeer, 23 mei om 21.00 uur.
Eerste lezing II Samuel 6: 1-5 en 12-18 (BGT)
Een aantal Zoetermeerders (waaronder ds. Jaap van
Tweede lezing Johannes 21: 15-17
den Akker) heeft de Stichting ‘Pinksterevent’ opgericht
om op 23 mei, de zaterdag van het Pinksterweekend,
Pastoraal inloopuur
een event te organiseren.
Donderdag 21 mei ben ik vanaf 9.30 uur aan het werk
The Inspiration wil het ‘oude’ feest van
in de kerkenraadskamer. Loop gerust binnen voor een
Pinksteren verbinden aan het hier en nu en de
gesprek of om even iets te melden.
zeggingskracht van dit feest laten spreken.
Het eerste half uur staat er al een afspraak. Dus na
10.00 uur: van harte welkom!
Wat de Passion is voor het Paasfeest is de Inspiration
ds. Luci Schermers
voor het Pinksterfeest. Dit feest viert van oudsher het
neerdalen van de Heilige Geest uit de hemel. Het
KLiK
centrale thema voor de hedendaagse Inspiration is de
(Knooppunt levensvragen in Krimpen aan de Lek)
relatie. Met de komst van de Inspiration is de trits
Donderdagavond komen de vrijwilligers voor het
compleet met drie grote live events: Kerst - Kerst op
Knooppunt levensvragen bij elkaar in de
de Dam; Pasen - The Passion; Pinksteren - The
kerkenraadskamer.
Inspiration.
Van 19.30 – 20.30 uur worden praktische zaken
In dit muzikale live event worden Jim Bakkum, Charly
besproken en is er voor de vrijwilligers alle tijd om
Luske en Charon Kips begeleid door een symfonisch
vragen te stellen.
orkest. Zij vertolken de dragende rollen en worden op
In september hoopt KLiK van start te gaan. Tegen die
een bijzondere manier geïntroduceerd. Samen met tien
tijd zult u er meer van horen!
dansers van een lokale dansschool en tweehonderd
figuranten uit Zoetermeer verschijnen zij in eerste
BELIJDENIS DOEN BETEKENT VOOR MIJ:
instantie op grote schermen rond het podium. Daarop
* een persoonlijke keuze voor een leven met God
wordt een viertal flashmobs geprojecteerd, die op 9
* mijn eigen antwoord op de doop door mijn ouders
mei op verschillende plekken in Zoetermeer zijn
* de wens om bewust als christen te leven
opgenomen. Deze flashmobs vormen de theatrale
* overtuigd ja zeggen tegen Jezus
verbeelding van het aloude Pinksterverhaal en het
* uit eigen wens mij aansluiten bij de kerk
refrein van het event. Vervolgens worden de artiesten
* de belofte om de Heer altijd trouw te blijven
als karakters op het podium gepresenteerd. Zij
* vertrouwen op God gaat boven mijn eigen twijfels
reconstrueren vanuit het hier en nu de historische
* nooit alleen zijn wat er ook in mijn leven gebeurt
gebeurtenissen.
* een aansporing om meer met mijn geloof te doen
De muziek voor de flashmobs is gecomponeerd door
* open staan voor de Heer en voor mijn naaste
Toon Habraken evenals de arrangementen van de uit
*...........................................................
te voeren popsongs. De productie is in handen van
WAT BETEKENT BELIJDENIS DOEN VOOR JOU EN
Agnes Music Management & Productions en een
VOOR U??
initiatief van Stichting Pinkster Event.
Seniorenreisje
Komende dinsdag is het zover: het seniorenreisje
2015. We hopen met elkaar een gezellige dag te
beleven in de Biesbosch bij Drimmelen, waar we door
een rondvaart wat meer van kunnen zien. Aan boord
krijgen we een koffietafel en 's middags gaan we op
bezoek bij een klompenmakerij. We sluiten de dag met
een gezellige broodmaaltijd in de Ontmoetingskerk af.
Lijkt het u ook leuk om mee te gaan maar staat u nog
niet op onze lijst? Meldt u dan aan bij één van de
diakenen, dan zorgen we ervoor dat u een uitnodiging
voor volgend jaar krijgt!
De diaconie.

De bloemen van Hemelvaartsdag zijn gegaan
naar.... Marleen Huizer, als groet van de gemeente
na haar operatie.
Koster
16-05 t/m 22-05 fam. de Gier
23-05 t/m 29-05 dhr. J. Klerk
Kerkdienst zondag 24 mei
10.00 uur ds. Wegman
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