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De symboliek in de bloemschikking :
4e zondag 40 dagentijd 3 april 2011
AARDE EN BOLLEN.
Op deze vierde zondag in de 40dagentijd willen we
Verscholen leven komt vanuit de duisternis aan het
aandacht besteden aan bijzonder onderwijs. Op de
licht, zoals bollen met hun wortels in de diepte leven
Westbank ontvangen jaarlijks dertig Palestijnse blinde
en vanuit de donkere aarde in het licht komen.
en slechtziende kinderen onderwijs. In het verhaal van
Hun wortels verwijzen naar het leven in de diepte,
de blindgeborene opent Jezus de ogen van een blinde
onzichtbaar in het duister. Wortels die zich een weg
man die hij bij de poort zag zitten. Op de
zoeken, zoals mensen houvast en verdieping zoeken
blindenschool in de Westbank leren de kinderen op
om dat in het licht te openbaren.
een andere wijze te zien.
Roze is de liturgische kleur voor de vierde zondag in
Blinde kinderen
de veertigdagentijd. Het licht van Pasen breekt door
Iedere dag lopen blinde en slechtziende Palestijnse
en maakt het paars lichter.
kinderen in de leeftijd van 3 tot 14 jaar de weg naar
hun schoolgebouw. Op de Westbank, beter bekend als
Nieuwe ambtsdragers
middelpunt van conflicten, staat het gebouw waar zij
Ook dit jaar zoeken we weer nieuwe ambtsdragers!
onderwijs krijgen. De kinderen zijn veelal afkomstig uit
en wel een jeugdouderling (vacature), een
afgelegen dorpen en vluchtelingenkampen op de
wijkouderling (vacature) en een ouderen-ouderling.
Gazastrook en de Westbank. Hun Palestijnse afkomst
De grosbriefjes zullen vanaf volgende week klaarliggen
en hun visuele handicap zorgt ervoor dat ze onderaan
en kunnen daarna worden ingeleverd.
de sociale ladder in hun maatschappij staan.
Jan van der Leeden
Al Shurooq
In 1981 werd de Al Shurooq blindenschool voor
MATTEÜS PASSIE IN STILLE WEEK
basisonderwijs opgericht. Het doel van de school was
Op vrijdagavond 15 april, zaterdagmiddag en –avond
om de blinden en visueel gehandicapten aangepast
16 april wordt in de Ontmoetingskerk de Matteüs
onderwijs te geven en van gelijke kansen te voorzien.
Passie uitgevoerd. Aan het einde van de
Het onderwijsprogramma is dan ook samengesteld om
Veertigdagentijd zal het gelegenheidskoor het
blinde kinderen te leren zich zo zelfstandig mogelijk in
lijdensverhaal van Jezus op een bijzondere manier
de samenleving te bewegen. Op die manier kunnen de
vertellen in een sober aangeklede Ontmoetingskerk.
kinderen, na dit basisonderwijs, doorstromen naar het
Het door ds. Piet van Midden uit Bergambacht
reguliere onderwijs. Ter voorbereiding wordt hen het
geschreven stuk is een moderne interpretatie het
brailleschrift in zowel het Arabisch als het Engels
lijdensevangelie volgens Matteüs. In het koorwerk zijn
bijgebracht. Ook het uitoefenen van eenvoudige
vier Bachkoralen verwerkt. Het is een toegankelijke,
huishoudelijke taken komt aan bod. En dragen
Nederlandstalige uitvoering.
muziekles, zwemmen en kleine uitjes bij aan de sociale
De avonduitvoeringen van de Matteüs Passie beginnen
en culturele ontwikkeling. Omdat de kinderen vaak van
om 20.00 uur en de middaguitvoering om 16.00 uur. U
ver komen, is de school volledig uitgerust met
kunt voor deze uitvoering kaarten kopen via
medicijnen en kunnen de kinderen er ook overnachten
www.matteuskrimpen.nl of tel: 0180-590350. De
Ondersteuning
kaarten kosten in de voorverkoop 5,- euro voor
Kerk in Actie steunt de Al Shurooq blindenschool op de
volwassenen en 3,- euro voor kinderen tot en met 12
Westbank met € 15.000,-. Dit geld is hard nodig
jaar. Aan de zaal betaalt u 6,- euro voor de entree.
omdat de overheid slechts de helft van het loon van de
zestien aanwezige docenten betaald en ouders vaak
Een Paasgroet voor gevangenen als bemoediging.
het schoolgeld niet kunnen opbrengen. Met de
Elk jaar sturen gemeenteleden van de Protestantse
financiële ondersteuning kan Kerk in Actie bijdragen
Kerk in Nederland [of de naam van uw eigen
aan onder andere de kost en inwoning, evenals de
kerkgenootschap] een Paasgroet aan gevangenen in
salarissen van de docenten en de huur van het
binnenland en buitenland. Ook onze (wijk)gemeente
gebouw.
doet mee aan deze actie.
Wij vragen u om een Paasgroet ter bemoediging te
sturen aan politieke gevangenen en
mensenrechtenorganisaties, maar ook aan
gevangenen in Nederland, en Nederlandse
gevangenen in het buitenland. Voor verdere uitleg en
instructie verwijzen wij u naar de brochure die te
vinden is in de ontmoetingsruimte.

Koster
2-4 t/m 8-4 dhr. H. Broekhuizen
9-4 t/m 15-4 dhr. C. v.d. Schans
16-4 t/m 20-4 dhr. P. v. Gorkum
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5e zondag 40 dagentijd: 10 april 2011
Een van de meest voorkomende doodsoorzaken in
Afrika is hiv/aids. Sinds de ontdekking van het virus in
1981 zijn miljoenen mensen gestorven aan de
gevolgen van deze ziekte. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de ziekte veel Afrikanen angst
inboezemt. Het doen van een aidstest is om die reden
vaak een te hoge drempel. Daarnaast kleeft er nog
steeds een groot stigma aan de ziekte; mensen met
aids worden door hun omgeving vaak anders
behandeld dan voorheen.
Zondaars
Ook binnen de Zambiaanse kerken komt besmetting
voor. Door een gebrek aan voorlichting overheersen
hier de conservatieve denkbeelden. Zo zijn besmette
mensen zondaars die God om vergeving moeten
vragen. Mensen worden hierdoor letterlijk buiten de
gemeenschap geplaatst en durven hun ziekte
nauwelijks onder ogen te zien.
Circles of Hope
Om die reden zijn de Circles of Hope opgericht. Circles
of Hope zijn een initiatief van de Raad van Kerken in
Zambia. De kring biedt ruimte aan ontmoeting tussen
mensen die besmet zijn met het hiv-virus. Er is vaak
grote behoefte aan gesprekken met lotgenoten om
elkaar zo van sociale en emotionele steun te voorzien.
Daarnaast wordt ook medische zorg geboden en niet
te vergeten; voorlichting over de ziekte. Dat
voorlichting nodig is om de vele taboes te doorbreken,
blijkt wel uit de woorden van Stella, lid van een Circle
of Hope in St. Johns: “Je constateert dat iemand ziek
is en je komt ze zelfs tegen in de rij voor het
ziekenhuis als ze hun medicijnen halen, maar in de
kerk doen ze alsof alles goed met hen is. Als leden van
de Circle of Hope bezoeken we hen en proberen we
met hen te praten.”
Ondersteuning
Inmiddels zijn er ruim zestig groepen met in totaal
meer dan 700 leden. Deze groepen worden door Kerk
in Actie ondersteund. Ook predikanten krijgen training
in de verwachting dat ze gemotiveerd raken om
hiv/aids in hun eigen gemeente ter sprake te brengen.
De Raad van Kerken kan de predikanten vervolgens
voorzien van ondersteunend materiaal zoals foto’s,
informatiematerialen en sprekers.
Actie jeugdclubs
We hebben het mooie bedrag van 665,50 euro
opgehaald.
Door het mindere weer zijn er iets minder auto's
gewassen, wel zijn er meer taarten en koeken
verkocht!
Hiermee kunnen we 'ons' kind Denis weer een jaar
steunen en blijft er een mooi bedrag over voor Water
Mission.
Jeugdclubs Krimpen aan de Lek
De bloemen
van zondag 3 april gaan naar…
….. mevrouw M. Sonneveld- Quelle, die vandaag
jarig is.
van zondag 27 maart zijn gegaan naar…
…. Mevr. I. Douw die op 25 maart haar verjaardag
vierde.

Lege flessenactie voor
“Geef ieder kind een gevulde maag”
Tijdens de 40-dagentijd houdt de kindernevendienst
een lege flessenactie om kinderen in het dorp van ons
adoptiekind George Suresh te eten kunnen geven
onder het motto: “Geef ieder kind een gevulde maag”.
Vanaf zondag 13 maart tot Pasen kunt u uw
statiegeldbonnetje, statiegeld of lege flessen kwijt in
de ontmoetingsruimte. Kinderen van de
kindernevendienst willen u trouwens graag van uw
lege flessen afhelpen voor dit goede doel. De leiding
zorgt ervoor dat statiegeldbonnen en lege flessen
worden ingeleverd, zodat er hopelijk heel veel
kinderen een gevulde maag zullen krijgen.
De leiding van de kindernevendienst
Ouderavond
De christelijke basisschool “ De Wegwijzer” organiseert
in samenwerking met Ouders &Coo op maandag 11
april een ouderavond onder de titel “Geloof je het
zelf”. De avond wordt geleid door Emile Schoneveld.
Veel ouders die zelf gelovig zijn opgevoed , willen
daarvan iets meegeven aan hun kinderen. Ze merken
dat het niet meer gaat op de manier van vroeger.
Kinderen van nu worden met veel zaken
geconfronteerd die er toen niet waren. En sommige
vanzelfsprekendheden uit onze jeugd zijn ons nu
ontvallen. Hoe kun je in de wereld van nu vormgeven
aan het geloof binnen het gezin? Op deze avond
wisselen ouders ervaringen uit en krijgen ze nieuwe
manieren aangeboden die helpen bij een eigentijdse
geloofsopvoeding.
U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te
wonen. School open vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00
uur, Admiraal de Ruyterstraat 1 in Krimpen aan de
Lek.
Opname
Maandag, morgen dus, wordt Marie Jose de Gier
opgenomen in het Erasmus MC i.v.m. een operatie die
zij moet ondergaan.
Het is nog niet bekend hoelang zij daar moet
verblijven; een kaartje sturen kan het beste naar haar
eigen adres: Groenland 14,2931 RA Krimpen a/d Lek
Sobere maaltijd op 8 april om 18:00 uur
Ook dit jaar willen wij in de veertigdagentijd op weg
naar Pasen weer met elkaar een sobere maaltijd
gebruiken. We sluiten ons aan bij het thema IK ZIE JE!
van de 40dagencampagne 2011 van Kerk in Actie.
Wij nodigen u van harte uit in de Ontmoetingsruimte
op 8 april om 18:00 uur.
Omdat we graag weten hoeveel eten we moeten
bereiden en voor hoeveel mensen wij de tafels moeten
dekken, verzoeken wij u om van tevoren door te
geven of u mee komt eten.
Een intekenlijst hangt in de Ontmoetingsruimte, maar
aanmelden kan ook per email: evanwesten@rway.nl
Aan de maaltijd zijn geen kosten verbonden, maar wij
zullen wel een collecte houden voor de stichting De
Hoop in Dordrecht met wie wij verder in het jaar nog
hopen samen te werken. Daarover houden wij u op de
hoogte.
De commissie V&T

