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Dienst van vandaag: 10.00 uur Ds. M.Janssens
Parkeerproblemen
We zijn benaderd door mensen uit de Jacob van
Belijdeniscatechese
Ruysdaelstraat omdat daar afgelopen zondag tijdens
Met twee jongeren zijn er gesprekken rond de
de kerkdienst veel auto’s in de straat geparkeerd
apostolische geloofsbelijdenis. A.s. donderdagavond
waren op onjuist wijze. Bij navraag bleek dat dit niet
komen we weer bij elkaar om 19.00 uur. Thema is
alleen afgelopen zondag zo was, maar dat het meer
dan: Wat bedoelen we als we zeggen: "Ik geloof in
voorkomt. Uiteraard is dit voor de omwonenden van
Jezus Christus"?
de kerk vervelend. Mocht het zo zijn dat u verkeerd
geparkeerd stond, wilt u dan er op letten dat dit niet
Aswoensdag
meer gebeurt? Voor diegenen die wel juist geparkeerd
In het verborgene van ons hart spelen zich veel zaken
stonden is deze vraag uiteraard niet van toepassing.
af. We voelen, hopen, geloven veel van binnen, niet
Jan de Korte
alles hoeft naar buiten te komen. De Veertigdagentijd
Scriba
begint met een hart. Symbool voor de liefde. En
oproep
We leven mee met
om je te laten raken, om vanuit je geloof stil te staan
Deze week mocht Dhr. W Rietveld na een operatie ,
bij alle lijden in de wereld. Mededogen en liefde
het Ziekenhuis weer verlaten, en is nu thuis.
groeien hier het beste. En je hoeft er niet mee te koop
Ook Mevr. van den Dool mocht weer naar huis.
te lopen, laat je niet voorstaan op goede daden, maar
We wensen hen beide een spoedig herstel toe.
doe soms ook dingen van binnen, door een vriendelijk
woord, aandacht, liefde...
Collecteafkondiging,
Vanaf 1 maart zijn er weer de 40dagentijd collectes:
Cadeautje voor de kinderen van de nevendienst
1 maart: Collecte Kerk in Actie - de kracht van
Meisjes en jongens, zorg dat je er op 1 maart bent,
bijbelverhalen (Voorjaarszending, 40dagentijd)
want dan krijgen jullie in de kindernevendienst een
8 maart: Collecte Protestantse Kerk - Als kerk naar de
cadeautje (één per gezin)! Mis het niet.
mensen toe (Missionair, 40dagentijd)
Groetjes, De leiding van de kindernevendienst
15 maart: Collecte Kerk in Actie - Vluchtelingen ZuidSoedan (40dagentijd, Noodhulp)
ZONDAG 1 MAART: ZWO DIENST!
22 maart: Collecte Kerk in Actie - Vakanties met
De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten
aandacht (40dagentijd, Diaconaat NL)
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote
29 maart: Collecte Kerk in Actie - Straatmeisjes Ghana
toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India,
(40dagentijd, Werelddiaconaat
Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn
5 april: Collecte Protestantse Kerk - Jongeren
ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren
doorleven het paasverhaal
over de Bijbel.
12 april: Collecte Kerk in Actie - Onderwijs kansarme
Kerk in Actie traint voorgangers in de
kinderen (India, Pasen, Kinderen in de Knel)
storytellingmethode: een succesvolle interactieve
Let op de posters op het ZWO-bord in de
methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden
ontmoetingsruimte en in de gang.
verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de
betekenis ervan voor het eigen leven. De
De bloemen van vandaag gaan naar ….
arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam
… de heer T. van der Kooi als dank.
bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.
De bloemen van vorige zondag gingen naar Mw
Bemoedig hen met uw bijdrage, de collecte tijdens
Landman na operatie.
deze dienst komt geheel ten goede van dit project.
U komt toch ook? Tot 1 maart! ZWO
Koster
22-02 t/m 28-02 dhr. C. v.d. Schans
VOEDSELBANK
29-02 t/m 07-03 dhr. L. Hordijk
-Het product van de maand februari is wasmiddel Het
inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank
Kerkdienst zondag 1 maart
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden
10.00 uur Ds M.A. Gouwens de Gier
ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij het ZWObord in de ontmoetingsruimte.
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Woensdag 26 februari: Sobere maaltijd en
presentatie
Aan het begin van de veertigdagentijd ontmoeten we
elkaar bij een sobere, warme maaltijd. Ieder jaar weer
een bijzonder en mooi begin van de tijd van bezinning
op de lijdensweg die Jezus ging en op de weg die we
zelf door het leven gaan.
Na de maaltijd is er een presentatie door dhr. Jan van
de Vrie in woord en beeld over zijn zoektocht naar de
beschermheilige Florian.
Ds. Luci Schermers zal deze presentatie inleiden door
wat te vertellen over beschermheiligen in het
algemeen en de relatie met het (christelijk) geloof.
Van harte welkom bij de maaltijd en/of de
presentatie!
En neem gerust iemand mee.
*sobere maaltijd:
-18.00 uur kerkenraadskamer
-graag aanmelden via formulier dat hangt bij het
koffieloket in de ontmoetingsruimte of bij Monique van
der Knijff 786268 of bij Leny Kodde: 523053
*presentatie:-19.30 uur inloop met koffie ontmoetingsruimte
-20.00 begin presentatie
-aanmelden niet nodig
Van harte uitgenodigd! Groep Vorming & Toerusting
Veertigdagentijdkalender 2020
Veertigdagentijd
'Sta op!'is het thema van de veertigdagentijdkalender
2020. De kalender daagt u uit tot bezinning op weg
naar Pasen. Naast een dagelijkse bijbeltekst vindt u
gedichten, liederen, quotes, recepten en vastentips.
De kalender is te bestellen op de site van de pkn.
https://webwinkel.pkn.nl/assortiment/veertigd
agentijdkalender-2020/12020168/C/25/page/2

Inkijk Veertigdagentijdkalender 2020

