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Dienst van vandaag :
TALENTENMARKT en TALENTENVEILING
Ds. Tromp
zaterdag 17 juni 2017 van 10.00 tot 15.00 uur.
Schriftlezing: Mattheüs 28 : 8 – 20
Op deze dag kunt u diverse zelfgemaakte en
verbouwde artikelen of producten kopen en zijn
Collecte
er activiteiten en spellen te doen voor jong en oud.
Hoewel er kort geleden nog een grote actie is geweest
De keuken is open voor koffie/thee, koek, drankjes,
voor de hongersnood in de Afrikaanse landen, waar
snacks en ijs. TALENTENVEILING 13.00 uur.
aan ook onze kerk heeft mee gedaan, wil ik u toch op
Voor een dienst / klus kunt zich vanaf zondag 9 april
de collecte van 30 april attent maken. In Sjaad leven
aanmelden via de opgehangen invulbriefjes op het
nomaden verspreid die van hun vee leven. Doordat het
prikbord naast het keukenloket. Dit kan tot uiterlijk
vee was gestorven door de droogte, trokken de
zondag 11 juni. De ingevulde briefjes kunt u
jongens en mannen weg om te proberen werk te
deponeren in de doos in de ontmoetingsruimte. U kunt
zoeken. Vrouwen en kinderen moeten die tijd zien te
ook een leeg invulbriefje aanvragen per e-mail:
overleven, waarvan? Er was niets: geen water, voedsel
jhrvanmastrigt@kpnplanet.nl of iemand benaderen van
of medicijnen. Toen kwamen er een paar busjes aan
de talentencommissie: Sandra van der Meulen; Cobie
met meel, olie, rijst en drinkwater. Ogen die dof waren
Nieuwenhuizen; Gera Spruijt; Ruud van Mastrigt.
geworden door alle ellende, brengen zij weer hoop.
De aangeboden diensten tot nu toe zijn:
Een oude moeder die op 5 kleinkinderen moest
diner voor twee personen (4x);
passen, liet zien wat ze nog had: een bodempje meel
ramen zemen;
en een 1/4 fles olie, dat was alles. Het doet ons
autorit Krimpenerwaard met koffie/gebak;
denken aan een bekend verhaal uit de bijbel.
(strand)wandeling met lunch.
Soms worden we wat overvallen door moedeloosheid
en denken we dat er geen eind komt aan alle ellende.
Kopij inleverdatum
Toch mogen we onze ogen niet sluiten, maar in
De kopij voor de Samenwijzer 32.6 over de periode 7
dankbaarheid dat we zelf genoeg te eten hebben, ook
mei t/m 18 juni 2017 dient uiterlijk zondag 30 april a.s.
anderen helpen. De actie in Sjaad was van de EO, die
bij de redactie ingeleverd te zijn.
zelf alles ter plekke brengt en uitdeelt.
Daarom van harte aanbevolen de collecte 30 april. Het
Concert Gospelkoor Together: FREEDOM!
is nooit een druppel op een gloeiende plaat ,maar een
Op zaterdag 13 mei 2017 a.s. geeft Gospelkoor
druppel in de oceaan van Gods liefde! Adrie Pols.
Together een concert in de Ichthuskerk, Kerkweg 34
te Lekkerkerk. Het thema van dit concert: FREEDOM!
Open Joodse Huizen 2017
In een land als Nederland zijn we vrij; vrij om te gaan
Ook in 2017 worden de Open Joodse Huizen
en staan waar we willen, maar ook vrij om te zijn wie
gehouden. Tijdens deze dagen worden verhalen
we willen zijn; vrij om te geloven en in de manier om
verteld over het joodse leven in en om de Tweede
dat met elkaar te beleven. Het thema FREEDOM komt
Wereldoorlog.
niet alleen tot uitdrukking in de liederen en de muziek,
Graag nodigen we u uit om op 3 mei met ons mee te
maar wordt ook ondersteund in woord en beeld.
gaan naar de Kattensingel 44B in Gouda. Hier zal
Kortom een gevarieerd programma waar iedereen
bewoonster Tineke Mocking vertellen over de
vanuit zijn eigen identiteit en geloofsbeleving bij
lotgevallen van het echtpaar Ferdinand Silberberg en
aanwezig mag zijn. Gospelkoor Together nodigt u van
Lilly Silberberg-Schmitt dat tijdens de oorlog in haar
harte uit dit concert bij te wonen. Neem de vrijheid en
huis woonde. Na een muziekaal intermezzo vertelt
kom op 13 mei naar de Ichthuskerk! De aanvang is om
Heike Blok over haar vriendschap met de familie
20.00 uur en de toegang is gratis.
Mogendorff, die woonde op Kattensingel 42. Hun
dochter Simone is tijdens de oorlog verraden en
De bloemen van deze zondag gaan naar….
vermoord. Heike woonde na de oorlog op nummer 41
…..mw. M.Kraan-van Spengen,ter bemoediging
en is nog steeds bevriend met de andere
dochter,Janny Dekel-Mogendorff, die na de oorlog een
Koster
nieuw bestaan opbouwde in Israël.
29-04 t/m 05-05 dhr. J. Klerk
We zullen op 3 mei om 13:30 bij de kerk vertrekken.
06-05 t/m 12-05 dhr. C. Hesse
Om 14:30 start het verhaal in Gouda. Inschrijven kan
via de inschrijflijst in de ontmoetingsruimte.
Kerkdienst zondag 7 mei
Commissie V&T
10.00 uur Ds. Koelman
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