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Dienst van vandaag:
Liefde is een werkwoord
ds. M.A. Doolaard-van Verseveld
Over dit onderwerp hoopt Aad van de Zande op 20
1e lezing: Deuteronomium 30, 15 t/m 20
februari a.s. te spreken bij de
2e lezing: Matteus 5, 17-26
Vrouwenbijbelstudiekring in ’t Voorhof , Dorpsstraat 1,
in Krimpen aan de Lek.
Pastoraal spreekuur
Tijd: 9.15-11.15 uur, vanaf 9.00 uur is er koffie/ thee.
Komende dondermorgen komt het pastoraal spreekuur
U bent allen van harte uitgenodigd.
te vervallen.
info:0180510278-0180522469.
Kijk op geloof
Dinsdagavond 18 februari gaan we in gesprek over de
vragen 37,38 en 39 van de Doornse catechismus.
Vragen die gaan over de bijbel als boek.
Weet u welkom! De bijeenkomst is van 20.00-21.30
uur
Sobere maaltijd / verantwoord consumeren
Datum : woensdag 5 Maart
Waar : in de Ontmoetingskerk
Hoe laat : om 18.00 ( LET OP , GEWIJZIGDE TIJD !! )
Deze avond begint om 18.00 met een sobere maaltijd ,
u kunt zich hiervoor opgeven op de intekenlijst die is
opgehangen.
Om 19.30 beginnen we dan met onze avond over
"verantwoord consumeren "
De heer Drees van de firma Willem&Drees komt ons
vertellen over zijn bedrijf . Zij zorgen ervoor dat
aardappelen , groenten en fruit rechtstreeks van de
teler bij de supermarkt terechtkomen , deze producten
zij milieuvriendelijk geteelt , lekkerder en gezonder.
Ze hebben zich gespecialiseerd in bijzondere
appelrassen en vergeten groenten.
Ook komt Janneke Broere ons vertellen over haar
natuurlijke cosmetica , de Wereldwinkel is aanwezig ,
Rainbow Little met hun babykleding van verantwoord
geteeld katoen en Make at Home komt met biologische
bakmixen en thee. Er zullen nog meer bedrijven
aanwezig zijn waar u informatie kunt krijgen , maar er
zullen ook allerlei producten te koop zijn.
U bent van harte uitgenodigd voor deze avond !
Commissie V&T

40 dagentijd app en andere materialen.
Op Aswoensdag 5 maart start de veertigdagentijd. Dit
jaar is het thema: ‘Zoek de stilte – ontdek wat je
beweegt.’ Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons
beweegt. De veertigdagentijdwebsite van Kerk in Actie
is weer gevuld met informatie over projecten en
materialen, zoals een handige en inspirerende
40dagentijd App die u door deze tijd leidt met
inspirerende teksten, gebeden, foto’s en praktische
tips. Wie liever bezinningsmateriaal in handen houdt,
zal veel plezier hebben van de papieren kalender ‘Zoek
de stilte’.
De kalender is gericht op praktische toepassing. Ook is
er materiaal voor symbolische bloemschikkingen in de
veertigdagentijd en met Pasen
De bloemen van deze zondag gaan ….
…. namens onze gemeente als welkomstgroet naar
Ds. B. Bakelaar (Hervormd Predikant).
Koster
15-02 t/m 21-02 dhr. C. Hesse
22-02 t/m 28-02 dhr. A. van Gemerden
Kerkdienst zondag 23 februari
10.00 uur Ds. M. Gouwens
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