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Dienst van deze morgen:
Jongerenpaaswake
Mw. van der Bas
In de paasnacht (van zaterdag 26 maart – 27 maart) is
Eerste lezing: 2 Samuel 15: 28-32 en 16: 1-2
er voor de jongeren vanaf 16 jaar een paaswake in
Evangelielezing: Matteüs 21: 1- 11
onze kerk. Een nacht wakker blijven? De vrienden van
Jezus lukt het niet. En wij ...lukt het ons? Er zijn
Liturgisch bloemschikken
stiltemomenten en er zijn workshops: muziek, creatief,
schoenen aan
film. We wandelen naar de surfplas en er is een
om met hem
paasontbijt. Meer informatie: zie facebook en
op weg
Samenwijzer.
te gaan
ds. Luci Schermers
die ons voorgaat
naar de ander
Collecte 20 maart: Een beter inkomen voor
ons voorgaat
Ghanese boerinnen
naar leven
Het klimaat verandert. Dat merken we ook in
juichen
Nederland, bijvoorbeeld aan hevige stormen of zware
om de koning
regenbuien. Maar echt last hebben wij er nog niet van.
op een ezel
In een land als Ghana is dat anders, vooral in het
die komt redden
noorden. Door de extreme droogte wordt het steeds
tranen
moeilijker om voedsel te verbouwen. De vrouwen
vanwege vrede
verzamelen daarom kariténoten. Ze maken er boter
die nog niet zal zijn
van om te verkopen op de markt. De kerk van Ghana
God
helpt de vrouwen daarbij. De landbouworganisatie van
sterk ons verlangen
deze kerk geeft trainingen, leert nieuwe methodes aan
naar wat vrede brengt
om de noten te verwerken en zorgt voor kleine
fabriekjes waar ze de boter kunnen maken. Kerk in
Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd horen
Actie ondersteunt de kerk van Ghana bij hun werk. Wij
we hoe vele voeten zich haasten om getuige te zijn
willen vandaag in de collecte geven aan de
van Jezus' intocht in Jeruzalem .
werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Geeft u
Feest en verdriet mengen zich .
ook?
Tussen de stenen van de stad glinsteren de tranen .
Stille week
We gaan een bijzondere week tegemoet, de stille
week. We herdenken het lijden en sterven van onze
Heer. Hopelijk vindt u tijdens deze week elke dag een
moment van stilte en inkeer.
Op Witte Donderdag vieren we met elkaar het Heilig
Avondmaal. De cantorij zal haar medewerking
verlenen. Met Goede Vrijdag lezen we uit het
Lukasevangelie en staan stil bij de kruiswoorden.
Muzikale medewerking door Tanya en Cornelieke, zij
spelen dwarsfluit. In de paasnacht is er een
jongerenpaaswake uitlopend op de Paasmorgendienst
met belijdenis en doop. We gaan deze dagen door het
donker naar het licht, door de dood naar het leven!
Verjaardag
Van verschillende kanten wordt gevraagd naar wensen
voor mijn verjaardag.
Die heb ik niet. Ik ben blij dat ik mijn verjaardag kan
vieren en doe dat graag samen met u.
Uw en jouw aanwezigheid tijdens (een deel van) de
avond van 2 april is voor mij het echte cadeau!

De bloemen van deze zondag gaan....
….dhr. F.J. Beijer ter bemoediging

en naar mw. M.H. Siebenga-Blok voor haar
verjaardag
Koster
19-03 t/m 23-03 dhr. J. Klerk
24-03 t/m 25-03 dhr. v.d. Vaart
26-03 t/m 01-04 fam. de Gier
Kerkdiensten stille week
Donderdag 24 maart, witte donderdag
19.30 uur ds. L. Schermers
Vrijdag 25 maart, Goede vrijdag
19.30 uur ds. L. Schermers
Zondag 27 maart, Pasen
10.00 uur ds. L. Schermers
In tegenstelling tot de berichtgeving in de Samenwijzer
is er zaterdagavond 26 maart geen dienst.
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Bezoek Essalam Moskee Rotterdam
Wanneer : zondagmiddag 20-3-2016
Hoe laat : 15.00 uur
Waar : vertrek Ontmoetingskerk
Kosten : vervoer (kosten benzine delen)

Op Rotterdam Zuid staat de grootste moskee van
Nederland, de Essalam Moskee. De moskee heeft een
oppervlakte van 2600 m2 verdeelt over de begane
grond en drie verdiepingen met een gebedsruimte
voor 1500 mannen en vrouwen maar ook ruimte voor
vele sociale en culturele voorzieningen.
De bouw van de moskee heeft geduurd van 2003 tot
2010.
De Moskee is bekleed met gekleurde natuurstenen
platen en heeft accenten in genuanceerde blauwgrijze
steen. In het kader van ontmoeting met de ander
willen we op zondagmiddag 20 maart 2016 een bezoek
brengen aan deze moskee. Er zal een rondleiding zijn,
zodat u zelf kennis kunt maken met de activiteiten van
de moskee en de gebruiken van diens bezoekers.
Er zal een intekenlijst worden opgehangen bij het
koffieloket. U kunt ook mailen naar
commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Iedereen hartelijk welkom!
V&T
GEZOCHT:
Praktische Personen M/V
De leukste commissie van de Ontmoetingskerk zoekt
versterking!
Als commissie V&T organiseren we allerlei activiteiten,
zoals de startzondag, filmavond, excursies, de sobere
maaltijd, enz. Ook zorgen we voor de verbeelding van
het jaarthema.
Ben je graag lekker praktisch bezig, of creatief, of
goed bent in pr en vormgeving, en houd je van
gezelligheid? Dan zijn we op zoek naar jou!
Zin gekregen om ook wat te doen? Meld je snel bij één
van onze leden. Mailen kan ook naar
commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl
V&T

EO-Jongerendag
Het lijkt nog heel ver weg maar op zaterdag 4 Juni is
er weer de EO-Jongerendag!!
Waarschijnlijk hebben de meeste van jullie al een
uitnodiging gekregen via BEAM.
Nu heb je voor kaarten bestellen natuurlijk nog tijd
genoeg, maar als je op het veld wilt staan, moet je wel
een beetje snel zijn.
De voorverkoop is namelijk al begonnen!!
Alle gegevens vind je met deze link.
http://www.eo.nl/beam/evenement/eojongerendag/
Uiteraard gaan we ook dit jaar weer gezellig met een
bus van Krimpen aan de Lek naar het Gelre Dome.
Weet je al zeker dat je meegaat, stuur even een mail
aan jeugdwerk@kerkaandelek.nl dan zorgen wij voor
een plekje in de bus.
Het meerijden met de bus kost je net als voorgaande
jaren weer €12,= per persoon.
In het kort:
•
Bestel zelf je kaart !
•
Laat even weten als je mee wilt rijden met de
bus.
•
Als je zeker weet dat je niet mee gaat, laat dat
dan ook even weten
Voor de jongste onder ons, die voor het eerst mee
gaan. Er gaat leiding mee!
Daarnaast kunnen ook ouders zelf zich opgeven om
mee te gaan.
Tot ziens!
Peter Haspels
Gera Spruijt
06-27656248
06-39200338
Concert Gospelkoor Together: FREEDOM!
Op zaterdag 16 april a.s. geeft Gospelkoor Together
een concert in de Ontmoetingskerk te Krimpen aan de
Lek (Hoofdstraat 90).
Gospelkoor Together is een nieuw projectkoor
aangevuld met een combo en blazersensemble. Dit
gemengde koor brengt zowel ballads als uptempo
nummers ten gehore in de traditie van de Amerikaanse
gospelmuziek. Het combo en ensemble begeleidt het
koor bij alle liederen, maar brengt ook een aantal
instrumentale nummers ten uitvoer. Deze unieke
combinatie is de moeite waard om naar te komen
luisteren!
Het thema van dit concert is FREEDOM! In een land als
Nederland zijn we vrij; vrij om te gaan en staan waar
we willen, maar ook vrij om te zijn wie we willen zijn;
vrij om te geloven en in de manier om dat met elkaar
te beleven. Het thema FREEDOM komt niet alleen tot
uitdrukking in de liederen en de muziek, maar wordt
ook ondersteund in woord en beeld. Kortom een
gevarieerd programma waar iedereen vanuit zijn eigen
identiteit en geloofsbeleving bij aanwezig mag zijn.
Gospelkoor Together nodigt u van harte uit dit concert
bij te wonen. Neem de vrijheid en kom zaterdag 16
april naar de Ontmoetingskerk in Krimpen aan de Lek!
De aanvang is om 20.00 uur en de toegang is gratis.

