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Dienst van vandaag:
Ontmoetingskerk organiseert schrijfmarathon
dr. G den Hartogh
Op 10 december 2014, de Dag van de Mensenrechten,
houdt Amnesty International de jaarlijkse
Liturgisch bloemschikken
schrijfmarathon. Op deze dag komen wereldwijd
Zie
honderdduizenden mensen in actie voor slachtoffers
kijk
van mensenrechtenschendingen. Op initiatief van de
hoe in geloof
Ontmoetingskerk wordt ook in het cultuurhuis te
de hoop
Krimpen aan de Lek geschreven. Tussen 14.00 – 16.30
vanuit liefde
uur bent u welkom om een brief te schrijven voor de
groeit in een wereld
vrijlating van een activist of een gewetensgevangene.
waarin zoveel donker is
Er zijn voorbeeldbrieven en er is schrijfmateriaal
aanwezig. We hopen met elkaar veel brieven te
Goede God
schrijven. Doet u mee?
wakker ons verlangen aan
Het schrijven van brieven zit in de genen van Amnesty.
om de tekens te verstaan
Miljoenen schrijvers vroegen met succes om de
die vertellen
vrijlating van gewetensgevangenen en om de
over Uw toekomst
berechting van daders van
mensenrechtenschendingen. Ze drongen aan op het
De uitleg bij het bloemstuk is :
terugdringen van de doodstraf, marteling en
Op deze eerste zondag van de Advent worden we
discriminatie. Ze bewezen dat ‘gewone’ burgers zich
opgeroepen tot waakzaamheid , om goed te kijken
met succes kunnen verenigen tegen onrecht.
naar kleine
Op woensdag 10 december wordt geschreven voor
tekens van verwachting . In de driehoek van geloof ,
o.a. de Saudische blogger Raif Badawi. Hij werd
hoop en liefde zien we een tak met knoppen die een
veroordeeld tot tien jaar cel, duizend zweepslagen en
belofte inhoudt van bloei . Het
een boete van 1 miljoen rial (191 duizend euro), terwijl
is een hoopvol teken in een verwarrende tijd.
hij niets anders deed dan op vreedzame wijze
gebruikmaken van zijn recht op vrije meningsuiting.
INZAMELING VOEDSELBANK
Bezoek Noachs Ark
Op verzoek van een aantal gemeenteleden wordt er dit
Datum : 17 januari 2015
jaar weer een inzameling gehouden voor de
Tijd: volgt nog
Voedselbank Krimpenerwaard in Schoonhoven.
Plaats bestemming: Dordrecht
Het gaat daarbij om houdbare etenswaren, zoals
koffie, pasta, rijst, sauzen ed., maar
Beleef het
ook om verzorgingsproducten, zoals shampoo,
eeuwenoude
deodorant ed. Omdat we de spullen voor de kerst
verhaal van Noach
willen overhandigen, is het natuurlijk ook leuk om er
op ware grootte!
wat luxe of lekkere dingen bij te kunnen schenken.
Kijkt u bij het boodschappen doen of u iets extra’s
Op zaterdag 15
voor de Voedselbank kunt meenemen? U kunt uw
januari
2015
willen
we
een
bezoek
brengen
aan de Ark
bijdrage dan zondags in de kerk inleveren,
van
Noach
in
Dordrecht.
in de Ontmoetingsruimte zullen dozen klaar staan. De
U kunt zich opgeven per mail op:
inzamelactie start m.i.v. december. Van harte
commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl of zich vast
aanbevolen!
inschrijven op de intekenlijst die te zijner tijd nog zal
MvdB
worden opgehangen.
Commissie V&T
Samenwijzer
De uiterlijke termijn voor het inleveren van kopij voor
Koster
de Samenwijzer is zondag 7 december 2014.
29-11 t/m 05-12 dhr. H. Broekhuizen
06-12 t/m 12-12 dhr. C. Hesse
De bloemen van deze zondag gaan naar....
….dhr. M. Koen, na ziekenhuisopname.
Kerkdienst zondag 7 december
10.00 uur Ds. Noordam
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