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Toelichting op het bloemschikken in de veertigdagentijd.

ONTMOETING MET HET LICHT.
In de Joodse traditie staat tijdens de paasviering het
verhaal van de uittocht van Egypte centraal.
Tijdens de tocht door de woestijn (veertig jaar)
begeleidt de Levende God hen in de nacht met een
lichtende vuurzuil. Een kolom van Licht die herinnert
aan zijn nabijheid.
Zo wordt hen de weg gewezen naar bevrijding uit alles
wat doodt.
Dat licht is er altijd, maar je moet het leren zien. Soms
even ...Er oog voor krijgen en ontdekken dat een
ontmoeting met een ander mens, maar ook met een
steen, water, een bloem, een groene tak - een
ontmoeting met de Ander kan zijn. Die je weer kan
helpen op jouw levensweg.
In de christelijke traditie leidt de weg door de woestijn
heen naar het nieuwe leven : van een bevrijd en
verlost mens. Het is een weg die leidt naar je naaste,
naar de aarde waarop je leeft. En het is Jezus die deze
weg door de woestijn is gegaan, die eindigt in de
opstanding en nieuw leven.
Jezus zocht de woestijn op. Heel vaak zocht hij in zijn
leven de stilte of een bergtop op om te bidden en zich
open te stellen voor het LICHT van de Vader.
Wij gebruiken de woestijn als basis voor de
composities.
Het vierkant met gelijke zijden is een bijbels beeld van
de vier uiteinden der aade en van het grondplan van
het nieuwe Jeruzalem, waarin rechtvaardigheid heerst:
vier zijden met poorten naar alle vier de windstreken.
Als verwijzing naar het LICHT van God wordt een
kaars gebruikt.
De twee boogvormen wijken elke zondag wat verder
uit elkaar, als bloembladen die opengaan. Niet als
beeld van verwijdering, maar als beeld voor de
ontmoeting met het LICHT van God.
In de ruimte van de woestijn ontdekken we dat we
leven van ieder woord dat klinkt uit de mond van God
en niet van brood alleen. (Matteus 4 : 4).
We mogen leven van alles wat God ons in
ontmoetingen met mensen en natuur laat oplichten,
niet alleen van brood en geld.
De bloemencommissie.
De bloemen
van zondag 20 maart gaan naar…
….. Mevr. M.H. Siebenga die op 18 maart haar
verjaardag vierde.
van zondag 13 maart zijn gegaan naar…
…. Mevr. M. Rigterink- Zieck die op 11 maart haar
verjaardag mocht vieren.

2e Zondag 40dagentijd 20 maart 2011
Tijdens de 40 dagentijd staan zes projecten centraal.
De projecten bieden een brede kijk op het werk van
Kerk in Actie.
Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Door de
jaren heen hebben zij enorm geleden onder de
dominantie van andere bevolkingsgroepen in het land.
Er is weinig aandacht voor hun specifieke leef- en
bestaanswijze. Nog steeds hebben deze volken een
zwakke positie in Brazilië. Er bestaan bijvoorbeeld veel
vooroordelen over de inheemsen en er zijn regelmatig
situaties van conflict over grond waar indianen en nietindianen tegenover elkaar staan.
Dialoog
De situatie van de inheemse volken gaat de
Braziliaanse organisatie COMIN aan het hart. Daarom
ondersteunt de organisatie de inheemse volken op
verschillende gebieden, waaronder landbouw,
gezondheid en onderwijs. Daarnaast wil COMIN de
dialoog op gang brengen tussen inheemsen en nietinheemsen in het land. Door onderwijs en publicaties
leren inheemsen en niet-inheemsen over en weer van
elkaars cultuur en levensvisie. COMIN heeft speciaal
aandacht voor de dialoog met de inheemse bevolking
binnen de kerken en de universitaire gemeenschap
van de Lutherse kerk, want het is van groot belang dat
toekomstige predikanten, leraren en catecheten
bekend zijn met de waarden en opvattingen, de
historie, cultuur en eigen religie van de inheemsen.
Respect en begrip
COMIN heeft zich onder andere ingezet voor het volk
van de Kanamari. Er was weinig bekend over de
leefwijze van dit inheemse volk. COMIN ontwikkelde
samen met de Kanamari een boek over de mythen van
het volk en een tijdschrift over hun cultuur. Voor de
Kanamari een gebeurtenis van grote betekenis. Manoel
behoort tot het volk van de Kanamari en vertelt over
het project: “COMIN is de eerste en enige organisatie
die onze cultuur verspreidt in Brazilië. Zo kunnen onze
kinderen en kleinkinderen onze traditie en taal niet
vergeten. Wij bestuderen de geschiedenis van Brazilië
en het Portugees om de wereld van de niet-inheemsen
beter te leren kennen. Nu kunnen anderen onze
cultuur bestuderen, zodat wij elkaar beter begrijpen.”
Koster
19-3 t/m 25-3 dhr. L. Hordijk
26-3 t/m 1-4 dhr. H. Broekhuizen
2-4 t/m 8-4 dhr. A. van Gemerden
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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
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

3e Zondag 40 dagentijd 27 maart 2011
Op deze zondag staan we stil bij het werk van het
Pastoraat Oude Wijken in Rotterdam. Het Pastoraat
ziet om naar mensen voor wie het leven soms zwaar
kan zijn. In verschillende wijken wonen gezinnen die
met een minimuminkomen moeten rondkomen. Het
Pastoraat biedt steun in de vorm van verschillende
activiteiten, zoals eetgroepen, tweedehandswinkeltjes
en uitstapjes voor moeders en kinderen.
Zorgen van alledag
De vrouwen die meegaan met de moeder-en-kinduitjes hebben verschillende culturele achtergronden.
Sommige vrouwen zijn analfabeet, laag opgeleid en
spreken slecht Nederlands. Anderen hebben zoveel
meegemaakt dat „gewoon‟ werk niet mogelijk is. Toch
hebben zij vaak ook veel gemeenschappelijk. Velen
worden volledig in beslag genomen door de zorgen
van alledag; het huishouden, koken, wassen en
contacten met officiële instellingen. Ze hebben weinig
ruimte voor ontplooiing en vaak weinig sociale
contacten.
Herkenning
Het Pastoraat organiseert zes keer per jaar in de
schoolvakanties een uitje voor deze moeders en
kinderen. De uitjes zijn zonder uitzondering een groot
succes. Zo vertelt de Antilliaanse Lienchie: “Mijn
kinderen zijn vaak helemaal blij als we weer mee
mogen. Ze schreeuwen dan van blijdschap.” Tijdens
de uitjes genieten de kinderen van sport en spel,
terwijl de moeders met elkaar praten over wat hen
bezighoudt. Ze vinden het fijn om met lotgenoten te
spreken en vinden herkenning bij elkaar. Dat heeft ook
effect in de wijk. Moeders raken bij elkaar betrokken,
zoeken elkaar op in de wijk en passen bijvoorbeeld op
elkaars kinderen.
VrouwenBijbelstudiekring
Donderdag 24 maart a.s. komt mevr. Wil Both Stier uit
Lopik bij de VrouwenBijbelstudiekring in ‟t Voorhof,
Dorpstraat 1, in Krimpen a/d Lek.
Zij zal spreken over “Ziek zijn in Bijbels perspectief”.
De ochtend duurt van 9.15-11.15 uur. Om 9.00 uur is
er koffie! U bent allen weer van harte welkom en
neem anderen mee.
Info: 0180522469 of 510278. Tot ziens!
Actie jeugdclubs
De gezamenlijke jeugdclubs houden Zaterdag 26
maart weer een jaarlijkse actiedag voor hun
sponsorkind Denis te Tanzania (organisatie Dorcas
Hulp). Voor de C1000 gaan ze autowassen, kinderen
schminken en verkopen ze koeken en taarten.
In de week voorafgaand zullen de clubavonden
geheel in het teken staan van Denis en Dorcas Hulp.
Tijdens de Actiedag zal er een Dorcas stand aanwezig
zijn.

Naast de vaste benodigde bijdrage voor ons
sponsorkind willen we tevens het project Water
Missions steunen. Water Missions is een Christelijke
hulporganisatie die zich inzet voor schoon drinkwater
in ontwikkelingslanden en in rampgebieden.
Hierbij roepen wij u op om tussen 9.30 uur en 14.30
uur langs te komen om ons sponsorkind te steunen.
Alvast bedankt voor de medewerking.

