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Dienst van vandaag: Dhr. W. van der Lee
Actie Kerkbalans 2018
Ondanks dat nog niet alle reacties voor de actie
IK ZORG VOOR JOU.
Kerkbalans 2018 binnen zijn willen we u niet langer in
Marcus 1 vers 12-15
spanning houden en kunnen we meedelen dat de teller
De Geest stuurde Jezus naar de woestijn.
op dit moment op € 54.171,-- staat! Een mooi bedrag
Veertig dagen lang was Jezus in de woestijn.
waar wij als kleine maar vitale gemeente trots op
Satan probeerde hem te laten zondigen.
mogen zijn. Een ieder hartelijk bedankt voor zijn of
Jezus leefde daar tussen de wilde dieren.
haar bijdrage om dit gerealiseerd te krijgen. Toch
Maar de engelen Z0RGDEN voor hem.
resteert er op basis van de huidige toezeggingen nog
Bloemschikking:
een tekort van € 2.000,-- op de begroting….. we
Beeld van inkeer is een spiraalvorm.
hopen dat gat te dichten met een deel van de
De spiraal beweegt zich van buiten naar
opbrengst van de te organiseren bazaar in september
binnen. Daarmee wordt het tot inkeer of
2018. Heeft u geen verzoek gehad om uw bijdrage
inzicht komen tot uitdrukking gebracht.
kenbaar te maken, maar voelt u zich wel thuis in de
Inkeer: komen tot diep in de binnenruimte
Ontmoetingskerk en wilt u financieel een steentje
om vandaaruit met een bewogen hart, met
bijdragen? Uw gift zien we graag tegemoet op
kennis en inzicht, de wereld opnieuw
rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 ten name
tegemoet te treden.
van Gereformeerde kerk.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Stilte zoeken,
Erik Schreuder
komen tot de kern,
leven van binnenuit,
Een dag voor alle gemeenteleden van PKN
vanuit je hart.
kerken in de Krimpenerwaard en Classis Gouda
Een zachte wind voelen
Plaats: Kerkelijk centrum “De Hoeksteen”, Albert
op je huid,
Schweitzerlaan 2, te Schoonhoven.
opstaan en naar buiten treden.
De stuurgroep SaGe (Samenwerkende Gemeenten)
werkt aan de organisatie van een Kerkendag op 10
Eeuwige,
maart 2018. Het wordt een dag voor alle leden van
leer ons de woestijn
onze PKN-kerken, zowel uit de Krimpenerwaard als
in ons leven
daar buiten. Wij vinden het fijn als u komt! U kunt zich
te veranderen in een oase.
al opgeven scriba.classisgouda@gmail.com. Wilt u
daarbij vermelden of u een lunchpakket wilt
Inloopuur
reserveren, (ter ondersteuning van World Servants
Donderdagmorgen ben ik van 9.30 - 12.30 uur in de
Krimpenerwaard).
kerkenraadskamer. U en jij bent van harte welkom om
even te praten, iets te vertellen of af te spreken. De
tijd na 11.30 uur is volgeboekt. De koffie en thee staan
klaar.
ds. Luci Schermers
Zondag 4 maart aanvang
Voedselbank – Product van de maand
18.30 uur!
Het product van de maand februari is
schoonmaakmiddel. Het inzamelen is voor het
uitgiftepunt van de Voedselbank IJssel en Lek te
Stolwijk. Het product kan worden ingeleverd in de
daarvoor bestemde krat die staat bij het ZWO-bord in
bloemen van deze zondag gaan naar….
de ontmoetingsruimte.
…. mw. E. Tieleman-Siepelinga, als groet van de kerk.
Huispaaskaars
Ook dit jaar is het weer mogelijk om huispaaskaarsen
te bestellen, er zijn weer 4 keuzemogelijkheden.
Pet telefoon kan ook ,tel Corrie Koen 0180513009,
De intekenlijst hangt naast de keuken in de
ontmoetingsruimte.
De uiterste inleverdatum is 25 februari.

Koster
17-02 t/m 23-02 dhr. L. Hordijk
24-02 t/m 02-03 dhr. P. van Gorkum
Kerkdienst zondag 25 februari
10.00 uur Ds. T. Verbeek
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