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Bloemschikking

Sobere Maaltijd: vrijdag 30 maart 2012
Voorafgaand aan de Stille Week voor Pasen willen we
traditiegetrouw bij elkaar komen om een sobere
maaltijd te vieren. Met deze maaltijd willen we onze
verbondenheid uitdrukken met mensen in de
samenleving, ver weg en dichtbij, die wel wat extra
steun kunnen gebruiken.
De maaltijd begint om 18.00 uur.
Er zal gecollecteerd worden voor het Leger des Heils,
dat zich ondermeer inzet voor de opvang van dak- en
thuislozen, evangelisatie en ontwikkelingshulp.

Uit handen vallen,
je overgeven,
loslaten,
gewild of ongewild:
je leven verandert.
Gij levend Brood,
schenk ons in diepe duisternis
vertrouwen in levenskracht,
om los te laten
wat leven
vanuit een kern
belemmert
Schenk ons kracht
om op te staan
als een anders mens,
en vrucht te dragen
op eigen wijze.
Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft
blijft het een graankorrel,maar wanneer hij sterft
draagt hij veel vrucht.{Joh.12:24}
Loslaten, eenzaam in de aarde vallen en in het
donker opnieuw tot leven komen,
een leven dat leidt tot vrucht dragen
Overgeven, loslaten om te leven vanuit de diepte
kan grote veranderingen teweeg brengen in het leven
van alledag.
De korenaar, de graankorrel en het brood
zijn daarvan Bijbelse voorbeelden.
Symboliek Graankorrel.
De graankorrel is het symbool van het zaad dat in
de kern vol zit met leven. Deze kern verwijst ook
naar het geestelijke leven dat in ieder mens
verborgen ligt. Als dit geestelijke zaad gezaaid
wordt in de aarde en sterft dan zal het veel vrucht
dragen. De buitenkant moet sterven. Het leven
durven los te laten en te verliezen zal een mens bij
zijn diepste kern brengen. En dit nieuwe leven
vruchtbaar maken.
Grosbriefjes
Op het formulier Voordracht nieuw
ambtsdragers (het z.g. grosbriefje) in de
Samenwijzer worden per abuis verkeerde datums
genoemd om deze in te leveren via de daarvoor
bestemde doos in de ontmoetingsruimte .
U kunt de briefjes in de doos deponeren op zondag 25
maart en op zondag 1 april.

In de kerk hangt tot en met zondag 25 maart 2012
een intekenlijst naast het loket van de keuken, waarop
u zich kunt inschrijven. Daarna kunt u zich tot en met
woensdag 28 maart 2012 nog aanmelden bij Nellie
Dekker, telefonisch op nummer 06-269 883 78 of per
mail op nellie.dejong@online.nl.
U kunt dan tevens aangeven of u wilt meehelpen met
de voorbereidingen op de sobere maaltijd (door het
bakken van pannenkoeken).
Commissie V&T
Collecte zondag 25 maart 2012
Staat u er weleens bij stil hoe lang vrouwen bij ons al
dezelfde rechten hebben als mannen? Vast niet, omdat
wij het al zo gewoon vinden dat een vrouw dezelfde
kansen heeft als een man. Toch is dat niet zo gewoon.
In Kenia bijvoorbeeld is ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen nog aan de orde van de dag. Ook in de kerk.
Kerk in Actie brengt hier verandering in door
studiebeurzen te verstrekken aan vrouwelijke
theologiestudenten. Zo krijgen ook vrouwen de kans
hun stem te laten horen. Vandaag is de collecte
bestemd voor studiebeurzen voor vrouwelijke
theologiestudenten in Kenia. Met onze steun kunnen
zij verandering mogelijk maken. Wij bevelen deze
collecte dan ook van harte bij u aan!
De bloemen van deze zondag gaan naar….
…Mw. M.v.d.Schans,Tiendweg 12, ter bemoediging
Koster
24-03 t/m 30-03 dhr. P. van Gorkum
31-03 t/m 04-04 dhr. H. Broekhuizen
05-04 t/m 06-04 dhr. A. Voogt
Kerkdienst zondag 1 april
10.00 uur Ds. Van Alphen- Keijzer
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Paasgroetenactie 2012
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen
en organisaties, die vaak onder moeilijke
omstandigheden zich inzetten voor een betere wereld,
voor mensenrechten voor iedereen.
Ook wij doen daaraan mee. Na de dienst kunt u een
kaart meenemen om te versturen. Het is fijn als u daar
ook wat persoonlijks op kunt zetten, een tekst of een
bemoedigend woord. Een kaart krijgen zegt
gedetineerden al heel wat, maar des te meer als
iemand ook nog de moeite heeft genomen om zelf er
iets bij te schrijven.
Toch lijkt het voor u als afzender een wat
onpersoonlijke zaak, omdat u niet weer aan wie u de
kaart stuurt. Maar namen noemen kan niet in verband
met de privacy. Zowel justitiepastores als Stichting
Epafras benadrukken, dat uw groet zeer wordt
gewaardeerd en de mensen goed doet.
In verbinding staan met mensen, dat is voor iedereen
belangrijk. Daarover ging het project van het
justitiepastoraat in de penitentiaire inrichting in Vught.
Wat betekenen relaties voor jou? Wat heeft de
opstanding van Christus daarmee te maken?
De gedetineerden bespraken, dat daardoor verbroken
relaties weer hersteld konden worden, van gebroken
naar heel, van alleen naar samen. Er is weer liefde
mogelijk. Dat werkten ze uit in kleine beelden, en een
van die beelden is te zien op de Paasgroetenkaart van
2012.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor
mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund
door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange
adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend
bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je
door een kaart een hart onder de riem steken. Wilt u
meer weten over deze mensen en organisaties die u
een kaart kunt sturen, kijk dan op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie onder: Hoe
verzenden wij de Paasgroeten kaarten,
achtergrondinformatie over personen en organisaties.
Belangrijke tips voor de afzender
Op de kaarten nooit een adres of woonplaats
schrijven, maar wel altijd uw naam! Kaarten met adres
worden niet doorgegeven.
Vorig jaar is gebleken, dat er op de kaarten voor een
‘verre gevangene’ – dat zijn de enkele
Nederlandstalige kaarten, die via Kerk in Actie
verstuurd worden - vaak in het Engels wordt
geschreven. Dat is niet nodig, de kaarten gaan naar
Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen
versturen!
De ZWO commissie en de liturgiecommissie

Groothuisbezoek
songtekst van het nummer van Gerald Troost '100%'
Het is donker en koud, er loopt bloed langs het hout
Ze slaan spijkers in een God die alles schiep,
Maar het waren niet de spijkers die Jezus hielden aan
het kruis
Het was zijn liefde die Hij voelt voor jou en mij
U gaf 100 procent, U gaf alles voor mij
U werd vernederd voor fouten die ik heb gemaakt
U gaf 100 procent hoe kan ik U nu verlaten
Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt
ik ben verdoofd en verwonderd
Hier aan de voet van het kruis
Dwars door het schreeuwen hoor ik Zijn zachte stem
En ieder woord bewijst Zijn licht
Ik zie de glorie van Gods aangezicht
En in stilte geef ik me hart aan Hem
U gaf 100 procent, U gaf alles voor mij
U werd vernederd voor fouten die ik heb gemaakt
U gaf 100 procent hoe kan ik U nu verlaten
Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt
Aan het kruis op Golgotha
Ging de straf aan mij voor bij
Toen U stierf en werd verlaten dacht U steeds aan mij
Ik ben voor altijd vrij
U gaf 100 procent, U gaf alles voor mij
U werd vernederd voor fouten die ik heb gemaakt
U gaf 100 procent hoe kan ik U nu verlaten
Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt
U gaf 100 procent
(U gaf Uw eigen leven)
U gaf alles voor mij
(zodat ik vrij kon zijn)
U werd vernederd voor fouten die ik heb gemaakt
U gaf 100 Procent
(U heeft zichzelf gegeven)
Hoe kan ik U verlaten
Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt
Passieconcert
De Chr. Gemengde Zangvereniging “ Soli Deo Gloria “ ,
dirigent Bert Visser , zal D.V. zaterdag 31 maart 2012
een Passieconcert geven in de “ Ontmoetingskerk ”,
Hoofdstraat 90, 2931 CL in Krimpen aan de Lek.
Uitgevoerd worden : “ The Crucifixion ”van John
Stainer en de “ Misa Criolla “ van Ariël Ramirez.
Als solisten treden op : René Heemskerk , tenor en
Patrick Pranger , bas/bariton. Terwijl de orgel – en
pianobegeleiding in handen is van Cees-Willem van
Vliet . Dit concert begint om 20.00 uur . De kerk gaat
open om 19.30 uur. De toegang is gratis en aan de
uitgang wordt er gecollecteerd voor de bestrijding van
de kosten. Iedereen is van harte welkom !

