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UITZIEN IN VERWACHTING

Koud en verlangend
naar een warmere wereld
een duurzaam seizoen
speuren - want zeker het komt of het harde al zacht wordt
gedicht van Inge Lievaar

Liturgisch Bloemschikken in de
Veertigdagentijd:
Verleden week zondag zagen we dat de
bloemschikking werd verbeeld door bloemen die
tussen takken geklemd naar buiten staken - OPNIEUW
LEVEN.
De liturgische kleur van deze zondag - PALMPASEN is rood voor de intrede en paars voor het passiedeel.
Rood verwijst naar de kleur van het hart, de geest en
het bloed. Je kunt hier ook denken aan de liefde van
de mensen die met hun mantels een rode loper voor
Jezus uitleggen.
PASEN :
Ruimte om in het daglicht in de tuin de Levende te
ontmoeten.
De twee boogvormen liggen horizontaal, open en
ontvankelijk, en dragen in zich het Licht uit de hemel,
stralend wit. Een tuin die herinneringen oproept aan
de graftuin, maar ook aan het paradijs.
Het is het verhaal van de Levende op aarde. De
Levende die grenzen doorbreekt, bevrijdt.
Basiscatechese
Er is vandaag basiscatechese. Maar omdat een aantal
kinderen heeft aangegeven vandaag liever bij de
kinderneven dienst aan te sluiten (vanwege het
Paastakken maken, dit begint inmiddels een traditie te
worden), is er de mogelijkheid om te kiezen! De
kinderen van de basiscatechese mogen dus vandaag
zelf kiezen of ze meegaan met de basiscatechese óf
met de kinderneven dienst.
Pieter Kodde namens de basiscatechese en de
kinderneven dienst
Kinderneven dienst
In tegenstelling met wat er in het rooster staat, is er
op Pasen geen kinderneven dienst. Wel is er aandacht
voor de kinderen in de Paasdienst.

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
Ontmoetingen met God.
Op 21 april spreekt Henriete v Nes bij de
Vrouwenbijbelstudiekring.
Deze morgen zullen we nadenken over drie
verschillende ontmoetingen van de mens met
God in het Oude Testament. U bent allen van
harte welkom in ’t Voorhof, Dorpsstraat 1.
Deze ochtend duurt van 9.15u-11.15u om 9.00u is er
koffie. Voor informatie:018051078-522469.
De bloemen
van zondag 17 april gaan naar…
….. mevrouw C.A. van der Stege, die op 18 april haar
verjaardag hoopt te vieren.
van zondag 10 april zijn gegaan naar…
…. De heer en mevrouw E.A. Kaptein ter bemoediging
Koster
16-4 t/m
21-4 t/m
23-4 t/m
30-4 t/m

20-4 dhr. P. v. Gorkum
22-4 dhr. C. Hesse
29-4 dhr. H. Broekhuizen
6-5 dhr. J. Klerk

De volgende zondagsbrief:
Verschijnt op zondag 1 mei 2011.
Indien er echter voldoende kopij is voor een
zondagsbrief in het Paas weekeinde, wordt ook dan
een zondagsbrief uitgebracht.
De uiterste inzendtermijn voor die kopij is dan
echter woensdag 20 april, 20.00 uur!!

Kopie Samenwijzer
De uiterste inzendtermijn voor kopij voor de
Samenwijzer 26.6 is zondag 25 april.
Die nieuwe periode loopt van 8 mei t/m 12 juni.
De redactie.
Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

