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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

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 
 

Tevens liggen er in de ontmoetingsruimte folders om 
een kookboek Werelds Koken aan te vragen. 

 

Huispaaskaars  2011 
Ook dit jaar is het mogelijk om de traditionele 

huispaaskaars te bestellen. 
Pasen valt dit jaar op 24  en 25 April.   

Dit jaar zijn er vier  thema’s: 

-Reliëf A “Regenboog “.De regenboog  als teken van 
hoop voor de gehele wereld waarbij de vijf  kleuren de 

vijf werelddelen symboliseren. 
 -Reliëf B “Anker “ het anker als symbool van 

“zekerheid en houvast “. 
 Op dit anker staan een broodmand , vijf  broden en 

twee vissen symbool van de wonderbare spijziging. 

-Reliëf C “Phoenix “, een geheel nieuw ontworpen 
kruis in rood voorstellende een Phoenix die uit zijn as 

herrijst, symbool van de Verrijzenis van Christus. 
-Reliëf D  “PX Christus” Klassiek Chi-Rho kruis 

uitgevoerd in rood/goud, Symbool voor Christus 

 Op het prikbord naast het keukenluik hangt de poster 
met de afbeeldingen van de kaarsen en de intekenlijst, 

de uiterste inleverdatum is 28 Maart,  
of bellen 0180 513009.                Corrie Koen   

   A            B           C            D 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

KOPIE  SAMENWIJZER 
De laatste dag voor het inleveren van kopij voor de 

volgende Samenwijzer, is zondag 13 maart.  
De periode loopt tot 12 juni. 

 

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 
 

Uitgangscollecte 6 maart 2011 

Kerk in Actie: Voorjaarszendingsweek 
Zhang zit op de harde stenen vloer. Ze heeft haar jas 

nog aan, want er is geen verwarming in dit zaaltje van 
de kerk. Maar Zhang let niet op de kou. Ze luistert, 

samen met de andere kinderen, naar het Bijbelverhaal. 

De zondagsschool kreeg onlangs tachtig kinderbijbels, 
met verhalen in het Chinees en het Engels. En dat is 

prachtig, wan de toegang tot kinderbijbels in China is 
moeilijk. Nu kunnen de kinderen de plaatjes in de 

Bijbels bekijken en luisteren naar de verhalen van het 
Evangelie. Vandaag collecteren we voor het 

zendingswerk van Kerk in Actie, die het Evangelie voor 

iedereen, groot en klein, beschikbaar willen maken. 
 

De bloemen  
van zondag 6 maart gaan naar… 
….. mevrouw K. Banis-Snoeij die vandaag haar 

verjaardag hoopt te vieren. 
Van zondag 27 februari zijn gegaan naar… 

…. dhr. H. Spruijt die op 1 maart zijn verjaardag mocht 

vieren. 
 
Koster 

5-3 t/m 8-3  dhr. C. Hesse 
9-3 t/m 11-3 dhr. J. Klerk 

12 t/m 18-3 dhr. A. de Paauw 

19-3 t/m 25-3 dhr. L. Hordijk 
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