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Dienst van vandaag:
De dagen van Pasen
ds. Van Herwijnen
Op Witte Donderdag, 2 april, begint de dienst om
Eerste lezing Marcus 11:1-11
19.30 uur.
Tweede lezing Lucas 23: 26-32 NBV.
Voor de kruisweg begon vierde Jezus met zijn
leerlingen het pesach.
Liturgisch bloemschikken
Zo vieren wij tijdens deze dienst het Avondmaal,
Vandaag is het palmzondag . We zien de slinger van
zittend aan een lange avondmaalstafel.
rode bloemen die samen een weg vormen.
Ds. Wegman uit Den Haag zal de dienst leiden.
Ze verwijzen naar de jassen die door de mensen
uitgetrokken werden om een rode loper voor Jezus te
Goede Vrijdag, 3 april, is een bijzondere dienst
vormen toen hij de stad Jeruzalem binnentrok op een
samen met het Christelijk Gemengd Koor Capelle
ezelsveulen.
Aan de hand van het Marcus-evangelie zullen
De handen juichen mee met de vele stemmen.
bekende woorden weer hun diepe betekenis
krijgen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt
vol van hoop
van “Passiemuziek bij het evangelie van
verwachting
Marcus”, een compositie van Hans Boelee.
handen hoog
Het geheel zal worden uitgevoerd door het “Chr.
hosanna
Gem. Koor Capelle” onder leiding van dirigent
hij komt
Ad de Joode met medewerking van hun vaste
Koning van de vrede
organist Cees van der Slik en de bariton Henk
van Mierlo.
anders
In de Marcus Passie wordt het lijden van Jezus op
altijd anders
indrukwekkende wijze verwoord door middel van
deze nederige koning
bekende liederen die verbonden worden door teksten
uit het Marcus evangelie.
God
Samenzang van een aantal lijdensliederen is een
leer ons de weg te gaan
onderdeel van deze uitvoering. De Marcus Passie ligt
van deze koning van de vrede
door de bekende liederen goed in het gehoor. De
dienst begint om 19.30 uur.
Met elkaar kijken naar The Passion
Op donderdag 2 april wordt ‘The Passion’ uitgevoerd in
Eerste Paasdag, 5 april, vieren we de opstanding van
Enschede. Graag nodigen wij de jongeren (vanaf
Christus. De dienst begint om 10.00 uur.
ongeveer 16 jaar) uit om samen naar dit gebeuren te
De afgelopen veertig dagen was het thema “Open
kijken. We zijn welkom bij de familie Schreuder,
handen”. Daarop verder denkend zal het thema tijdens
Rijnstraat 38. Als je komt tussen 20.00 - 20.15 uur,
deze dienst zijn: Houd mij niet vast.
dan praten we eerst even. Om 20.25 uur begint de
Er is muzikale medewerking door een muziekgroepje
uitzending! Zie www.thepassion.nl
en Sterre Heijnis zal voor ons zingen.
Gera Spruijt en ds. Luci Schermers
Het paasproject van de kindernevendienst wordt
afgesloten. Voorganger in de dienst is ds. Luci
Voorjaarsborrel
Schermers
De zondag na Pasen, 12 april, is er in de Tuinfluiter
een voorjaarsborrel voor de gemeenteleden van 21+
Koster
tot en met de 40-.
28-03 t/m 01-04 dhr. C vd Schans
De uitnodigingen worden deze week verspreid. Houd
02-04 t/m 03-04 dhr. H. Broekhuizen
dus je brievenbus in de gaten!
04-04 t/m 10-04 dhr. L. Hordijk
Gera Spruijt, Marcel van de Kooi en ds. Luci Schermers
Kerkdiensten:
De bloemen van deze zondag gaan naar....
Witte donderdag 19.30 uur ds. Wegman
…dhr.K. Sluijter voor zijn verjaardag..
Goede vrijdag 19.30 uur ds. L. Schermers
Eerste Paasdag 10.00 uur ds. L. Schermers

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

Voordracht nieuwe ambtsdragers 2015
Ook dit jaar zoeken we nieuwe ambtsdragers.
Het gaat nu om:
- een nieuwe ‘ouderenouderling’ (i.v.m. het aftreden
van de heer M. Koen).
- een wijkouderling ( i.v.m. de al langer bestaande
vacature).
U wordt in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor
te dragen (t/m zondag 12 april).
Het formulier kunt u in de daarvoor bestemde dozen in
de Ontmoetingsruimte deponeren.
U vindt dit formulier In de laatste Samenwijzer, maar
ook naast de dozen ligt een aantal grosbriefjes.
We hopen op veel respons.
Namens de kerkenraad,
Sicco Kooistra
Jaarvergadering/gemeenteavond
Op woensdag 15 april wordt de
jaarvergadering/gemeenteavond gehouden.
Aanvang 20.00 uur. Naast de gebruikelijke
agendapunten zal mevrouw E. van der Waal – van
Bruggen u informeren over het Knooppunt
Levensvragen. Na afloop kunt u onder het genot van
een hapje en een drankje naar de door J. Klerk
gemaakte film over de bazaar 2014 kijken.
We hopen op een goed bezochte avond.
Namens de kerkenraad,
Sicco Kooistra
Collecteafkondiging
Zo 29 maart 2015 Collecte Kerk in Actie Totaal
Zij wil studeren
Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks lezen
of schrijven en ook hun voorgangers hebben weinig
onderwijs gehad. Ze behoren tot de armste
bevolkingsgroepen van Bangladesh. De kerk in het
district Mymensingh (MCCP) in Bangladesh heeft
daarom zeven jaar geleden de hulp ingeroepen van de
Taizébroeders om de jonge Baptistenkerkjes te
ondersteunen. MCCP, al jaren lang ondersteund door
Kerk in Actie, biedt hulp in de vorm van trainingen,
maar geeft ook leningen en microkredieten aan
gemeenteleden om hun inkomen te vergroten. Ze
kunnen bijvoorbeeld zelf groenten verbouwen of ze
krijgen naailes om zelf voor inkomen te zorgen. Zo
kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens.
Open uw handen en geef aan deze collecte! Bedankt!

Paasgroetenactie 2015
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen
en organisaties van de groetenlijst van Amnesty
International. En dit jaar hebben gedetineerden zich
verdiept in het thema van het Veertigdagentijdproject
van Kerk in Actie: ‘Met open handen’. Ze maakten elk
een klein deel van een groot mozaïek dat nu op de
groetenkaarten te zien is.
Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op
zondag 29 maart krijgt u bij de uitgang
Paasgroetenkaarten uit gedeeld. Voor gedetineerden is
het bemoedigend als ze kaarten krijgen zeker als daar
ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet
precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy,
toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om
hen gedacht wordt gedetineerden erg goed doet. Het
is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de
kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor
mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund
door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange
adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend
bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je
door een kaart een hart onder de riem steken.
Tips voor de afzender
•Op de kaarten nooit een adres of woonplaats
schrijven, maar wel altijd uw naam! Kaarten met adres
en/of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet
doorgegeven.
•De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in
Nederland. U kunt uw groet en uw naam schrijven
achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart
schrijft u niets. Deze kaart kan de gedetineerde zelf
versturen. Daarmee kan hij zijn contact met de
buitenwereld in stand houden. Dat dit voor hem
mogelijk wordt gemaakt , doet extra goed aldus vele
justitiepredikanten. Plakt u alstublieft wel een
postzegel op deze kaart.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen dat velen van u Paasgroeten zullen
versturen.
Groeten van de ZWO-commissie

