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Hart dat klopt
VROUWENGESPREKSGROEP:
van verlangen
Op 12 maart wordt de Open Deur beom liefde te zijn.
sproken van de maand Maart 2013.
Hart dat open is
Thema is BEVRIJDING - PASEN 2013.
nieuwe kansen geeft
Gastrvouw is : Els v.d. Laan
zonder boosheid
Middelland 38
en bitterheid.
Telefoon : 0180 - 512704.
Hart hebben
De koffie staat klaar om 9.45.
voor de weg
Iedereen is welkom
die Leven geeft
Rock Steady
is voluit leven.
Aanstaande dinsdag 12 maart komt de Rock Steady &
SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN :
Youth Alpha groep weer bij elkaar.
Voor de veertigdagentijd en Pasen
Zoals altijd gaan we om 18:00 aan tafel.
leggen wij een weg van lavastenen.
Tevens willen wij een oproep doen voor nieuwe leiding
De weg verbeeldt de tocht die koning
voor het volgende seizoen Rock Steady en Youth
David en Jezus gaan als de koningen
Alpha.
naar Gods hart.
Iedereen die vrijblijvend eens een avond wil
De weg van David is geen geplaveide
meemaken nodigen wij uit aanstaande dinsdag aan te
weg, maar een weg vol struikelblokken.
schuiven.
Op de puinhoop van het koningschap
Dit kan ook nog op dinsdag 26 maart.
van Saul moet hij het rechtvaardige
koningschap handen en voeten zien
Bevestiging en intrede van ds.Luci Schremers
te geven en daarbij laat David zijn
Op 14 april 2013. om 14.30 uur hopen we met
verbinding met de Eeuwige niet los.
elkaar de dienst te hebben waarin ds.Luci Schermers
Elke week plaatsen we bloemen, een
als predikant aan onze gemeente zal worden
waxinelichtje en of een voorwerp op de
verbonden door ds.Anja van Alphen-Keizer uit
weg die iets uitdrukken van de weg die
Haastrecht en waarin aansluitend ds.Schermers haar
David en Jezus gaan. Met Pasen staat de
intrede zal doen.
weg in volle bloei, omdat het Leven naar
We zijn uiteraard blij dat dit kan gaan plaatsvinden,
Gods' bedoeling is opgestaan.
maar er moet bij gezegd worden dat ds.Schermers
Het nieuwe Leven komt met de opzeer waarschijnlijk vanaf die dag nog niet 100%
standing van Jezus aan het licht.
arbeidsgeschikt zal zijn en dus zullen we als gemeente
hiermee rekening moeten houden!
SYMBOLIEK IN DE SCHIKKING :
David opent zijn hart en laat zijn verPastoraal spreekuur
bannen zoon Absalom terugkeren naar
Voorlopig is er iedere donderdagochtend vanaf 9.15
Jeruzalem. David gaat niet op zijn
uur tot 12.30 uur een pastoraal spreekuur.
strepen staan, hij laat zich met deze
U bent dan van harte welkom in de kerkenraadskamer
beslissing kennen als een koning naar
voor een kop koffie of thee en een gesprek.
Gods hart.
Het zou fijn zijn als u van te voren afspreekt via 010In de schikking ligt een blad waaruit roze
451.78.40 of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl
anjers komen, als symbool van het hart
Met een hartelijke groet,
dat David geopend heeft.
ds. Luci Schermers
Roze is de liturgische kleur voor de
vierde zondag in de veertigdagentijd.
Heel even begint het licht van Pasen
door te breken. De paarse kleur vermengt zich met de witte kleur van Pasen.

Koster
09-03 t/m 12-03 dhr. H. Broekhuizen
13-03 t/m 15-03 dhr. A. de Paauw
16-03 t/m 22-03 dhr. J. Hesse

De bloemen van deze zondag gaan naar….
….. Mevr. N. van Arendonk, ter bemoediging

Kerkdiensten:
woensdag 13 maart biddag,19.30 uur Ds. Offringa
zondag 17 maart 10.00 uur Ds. Noordam
z.o.z

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

Collecte 4e Zondag in de 40 dagen tijd:
Teveel kinderen zijn het kind van de rekening. Omdat
ze asielzoeker zijn, omdat hun ouders niet voor hen
kunnen zorgen, of omdat ze in een arm gezin
opgroeien. Deze kinderen verdienen een eerlijke kans,
maar wie betaalt de rekening? Kerk in Actie steunt
organisaties die kinderen ruimte geven om kind te zijn.
Zoals het werk van de Rudolphstichting voor kinderen
die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Vandaag
is de collecte bestemd voor kinderen van de rekening
in Nederland. Met uw bijdrage kunt u deze kinderen
een toekomst geven. Helpt u mee om dit mogelijk te
maken? Van harte aanbevolen! De collecte wordt
toegelicht met een filmpje van Kerk in Actie.
Collecte Biddag voor gewas en arbeid:
Aanstaande woensdag 13 maart is het Biddag voor
gewas en arbeid. De collecte in deze dienst is bestemd
voor het diaconaal Havenproject Rotterdam. Het DHR
verleent diaconale hulp vanuit de (PKN-)kerken in de
havens van Rotterdam-Rijnmond. Het werkgebied van
de diaconaal werker speelt zich voornamelijk af op de
schepen die onder de “goedkope vlaggen”varen en op
schepen die vanwege bepaalde gebreken “aan de
ketting liggen”. De bemanning op dit soort schepen
wordt vaak slecht betaald en bestaat vaak uit mensen
van diverse nationaliteiten, waardoor er nogal eens
communicatieproblemen zijn. Andere doelgroepen voor
de diaconaal werker zijn de zieke zeelieden die in de
ziekenhuizen bezocht worden, of gedetineerden die
vaak heel eenzaam zijn en bezoek buitengewoon
waarderen. Ook wordt er hulp verleend bij problemen
rond de arbeidsovereenkomst van de zeelieden. Het
werk van de DHR wordt voor meer dan 90% door
diaconale bijdragen van Zuid-Hollandse diaconieën
gefinancierd. We bevelen deze collecte van harte bij u
aan.
Actiedag Jeugdclubs
De gezamenlijke jeugdclubs houden op Zaterdag 16
maart weer hun jaarlijkse actiedag voor hun
sponsorkind Dénis te Tanzania. Voor de C1000 gaan ze
autowassen, kinderen schminken en verkopen ze
koeken en taarten. Naast de bijdrage voor het
sponsorkind willen we tevens geld ophalen voor het
project van Ivo Groenendijk in Zambia. In de week
voorafgaand aan de actiedag zullen de clubavonden
geheel in het teken staan van deze actie. Hierbij
roepen wij u op om op zaterdag 16 maart tussen 9.30
uur en 14.30 uur langs te komen om deze actie te
steunen.
Het seizoen van de jeugdclubs loopt nog tot eind
maart en op woensdag 27 maart hopen we ons
eindfeest te houden. Voor het volgende seizoen zijn
we weer op zoek naar nieuwe enthousiaste mensen
die leiding willen geven bij de jeugdclubs. Wie eens
een clubavond wil meekijken en wil ervaren hoe leuk
dit werk is, is van harte welkom dit te doen en heeft
hiervoor tot 27 maart de tijd.
Voor meer info vraag Peter Haspels

jeugdwerk@kerkaandelek.nl

Jaarvergadering

Jaarvergadering
Woensdag 17 april 2013 staat de
jaarvergadering van onze kerk op de agenda.
Het thema van het inhoudelijke gedeelte van de
vergadering is het nieuwe Liedboek.
Op zaterdag 25 mei 2013 is er een feestelijke
presentatie van het nieuwe Liedboek door de
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK).
Dit vindt plaats in Monnickendam, waar voor de gehele
dag een programma is samengesteld.
Meer informatie is vanaf februari te vinden op:
www.isk.nl en www.areopagus.nl
Op de jaarvergadering zal mevrouw Hanna Rijken ( die
ook op de kerkendag in Schoonhoeven vorig jaar
gesproken heeft ) het een en ander vertellen over dit
nieuwe Liedboek en we zullen er ook een aantal
liederen uit zingen.
We willen deze avond wat vroeger beginnen, zodat er
voldoende tijd is voor mevrouw Rijken om dit
onderwerp te behandelen.
Op 17 april staat daarom vanaf 19.15 uur de koffie
klaar en wordt de vergadering al om 19.30 uur
geopend!

