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Dienst van deze morgen:
Ds. Wisman
Schriftlezing: 2 Kor.1:23-2:17
Thema: Een aangename geur verspreiden
FEEST VAN DE GEEST
Zoals u weet, gaat het Feest van de Geest van start op
donderdag 5 mei. Er zijn al heel wat activiteiten
voorbereid, maar nu zoeken we nog bemensing om
gasten te ontvangen. Gastheren en Gastvrouwen
gevraagd dus! Er is nog volop keus voor een dagdeel
van uw voorkeur, schrijf u dus nu in!
De lijst hangt naast het koffieluik.
Kijkt u ook even op het programma? De activiteiten
zijn voor iedereen, dus noteer vast wat in uw agenda.
In andere kerken zijn ook leuke dingen te doen, zo
bent u van harte welkom bij de openingsbijeenkomst
op dinsdag 3 mei in Nieuwerkerk om 19.30 uur en bij
het bevrijdingsconcert op 5 mei om 20.30 uur in de
Pauluskerk in Capelle.
MvdB
Seniorenreis dinsdag 10 mei 2016.
Als er voldoende belangstelling voor is, wil de diaconie
dit jaar een dagje uit organiseren naar de molens van
Schiedam. Programma:
9.00 uur - Verzamelen in de Ontmoetingskerk met
koffie en gebak.
9.45 uur - Vertrek met de bus voor een programma
met een bezoek aan een molen waar een lunch
aangeboden wordt. Daarna volgt een rondvaart met
een fluisterboot door de historische grachten van
Schiedam.
17.30 uur – Na aankomst terug in de kerk is er een
broodmaaltijd met soep en dessert in de kerk.
De prijs voor de gehele dag is 52 euro per persoon.
Als U mee wilt gaan, dan kunt U zich uiterlijk vóór 30
maart opgeven bij Agnes Huizer, Brederodestraat 2,
Telefoon 06-48 39 85 48 (na 18.00 uur)
We zijn dan nog op tijd om dat met de
busmaatschappij te regelen.

Mededeling van de redactie
De Zondagsbrief van 1 mei 2016 wordt gemaakt door
Lisette Voogt. Het mailadres blijft hetzelfde, zie
onderaan dit blad.
De redactie

Samenwijzer
De kopij voor de Samenwijzer 31.6 over de periode 8
mei t/m 19 juni 2016 dient uiterlijk zondag 1 mei a.s.
bij de redactie ingeleverd te zijn.
Feestje & Kaartje
Op Zondag 8 mei 2016 hoopt ons gemeentelid Dhr. J.
van der Windt zijn 94ste verjaardag te vieren. Omdat
hij een beetje tobt met zijn gezondheid, stelt hij het
erg op prijs deze dag uitsluitend in aanwezigheid van
zijn kinderen te vieren. Máár: een felicitatie kaartje zal
hij zéér op prijs stellen.
Adrie Pols
De bloemen van deze zondag gaan naar....
….Mw. v.d. Steege- v.d. Bos voor haar verjaardag.
Koster
23-04 t/m 29-04 dhr. J. Klerk
30-04 t/m 03-05 dhr. L. Hordijk
04-05 t/m 06-05 dhr. P. van Gorkum
Kerkdienst zondag 1 mei
10.00 uur Ds. De Geus

……het artikel dat de redactie nog wilde plaatsen over Prince was te
groot voor deze ruimte, en staat daarom op de achterkant …..

Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

The Cross
Black day, stormy night
No love, no hope in sight
Don't cry, he is coming
Don't die without knowing the cross
Ghettos to the left of us
Flowers to the right
There'll be bread for all of us
If we can just bear the cross

Het Kruis
Zwarte dag, stormachtige nacht
Geen liefde, geen hoop in zicht
Huil niet, Hij komt eraan
Sterf niet, zonder te weten van het kruis
Getto’s links van ons,
Bloemen rechts
Er zal brood zijn voor iedereen
Als we het kruis kunnen dragen

Sweet song of salvation
A pregnant mother sings
She lives in starvation
Her children need all that she brings

Zoet lied van verlossing
Een zwangere moeder zingt
Ze woont in de hongerdood
Haar kinderen
behoeven alles wat ze heeft

We all have our problems
Some big, some are small
Soon all of our problems
Will be taken by the cross
Op 21 April 2016 is de Amerikaanse zanger, muzikant,
componist en artiest Prince Rogers Nelson - artiesten
naam Prince - onder vooralsnog onduidelijke
omstandigheden overleden, 57 jaar oud. Zijn muziek
was een opmerkelijke mix van rock ’n roll, blues en
funk, met soms wat gewaagde teksten maar ook
maatschappij kritische en religieus getinte teksten. Hij
had veel belangstelling voor de interpretatie van het
Christelijk geloof van de Jehova’s Getuigen.
Hierboven treft u zijn liedje The Cross van zijn album
Sign of the Times (dat zoiets betekent als:Teken des
tijds), uit 1987. Ernaast een Nederlandse vertaling en
daaronder de album hoes.
De suggestie voor deze lied tekst is na enige research
voor dit onderwerp door de redactie overgenomen van
www.mijnkerk.nl.

We hebben allemaal onze problemen
Sommige groot en andere klein
Spoedig worden al onze problemen
Weggenomen door het kruis

