Zondagsbrief
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

27 oktober 2013 |
http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/
| Nr. 1164
_______________________________________________________________________________________________
Pastoraat
Voor diegene die niet de dienst bij kunnen wonen
Als predikant en wijkouderlingen zijn we aan het
willen wij vanaf zondag 3 november de boodschappen
nadenken hoe we het pastoraat op een goede manier
kratten klaar zetten. Laten we zorgen voor een paar
kunnen vormgeven. Zoals u weet is er nog een
overvolle boodschappen kratten!
vacature voor wijkouderling. In het verleden is er al
De diaconie.
een wijk verdeeld over de andere wijken, zodat de
wijken vrij groot zijn geworden. Met de vacature die
Zingen met hart en ziel
er nu is, is het zaak ons af te vragen hoe het ‘omzien
Zondagavond 24 november 2013
naar elkaar’ het beste gestalte kan krijgen.
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
Het plan is opgevat om naast de twee wijkouderlingen
Met medewerking van Nienke van Andel, Arie
met contactpersonen te gaan werken. Dit principe
Versluijs en onze ‘eigen’ cantorij
werkt goed bij het ouderenpastoraat. De
Op zondagavond 24 november 2013 wordt er een
contactpersonen leggen een bezoek af en kunnen
zangavond georganiseerd met liederen uit het nieuwe
signalen op pastoraal gebied aan de ouderling en/of de
liedboek, en rondom het jaarthema ‘Geloven met hart
predikant doorgeven. Dat betekent concreet dat we op
en ziel’.
zoek gaan naar zes personen: naast iedere
Tijdens deze avond zal Nienke van Andel,
wijkouderling zullen drie contactpersonen gaan
promovendus liturgiewetenschappen, meewerken en
werken. Voelt u of voel jij wat voor deze taak, dan
wat vertellen over het nieuwe liedboek.
horen wij het graag!
Zij zal verschillende invalshoeken gebruiken:
Voor meer informatie kunt u terecht bij de praeses van
- 'de redactie met hart en ziel aan het werk' de kerkenraad, Marianne van der Bas.
een aantal liederen waarbij een mooie
anekdote uit het redactieproces te vertellen
Een Bijzondere Ontmoeting:
valt;
Vrijdagavond 8 november: een Bijzondere Ontmoeting!
- 'zingen over hart en ziel' - liederen waarin dit
Op vrijdag 8 november staan we stil bij het feit dat
onderwerp voorkomt en
precies 45 jaar geleden ons kerkgebouw werd
- 'zingen voor je hart en ziel' - enkele liederen
geopend. Vanaf 19.30 uur is de kerk open, om 20.00
uit het liedboek die op moeilijke (of leuke)
uur begint het programma. Onder andere komt de
momenten in het leven tot je hart en ziel
architect van toen iets vertellen over de bouw en Arie
kunnen spreken.
Versluijs speelt enkele bijzondere stukken op het orgel.
Het belooft een gevarieerde en boeiende avond te
Er is ook volop gelegenheid elkaar te spreken over dit
worden, dus noteer deze datum in uw agenda. We
bijzondere moment. Als u nog foto's heeft van die
rekenen op uw stem!
periode dan willen we die graag gebruiken. U kunt ze
Vergeet niet ook vast de volgende data in te noteren:
afgeven bij de kerk, of scannen en mailen naar Aart
- Vrijdag 17 januari 2014: filmavond, met een
Westerduin (a.westerduin@online.nl). als de foto's
mooie film waarin het jaarthema wordt beleefd
ingeplakt zitten, geef dan een seintje, en iemand komt
en geleefd;
ze ter plekke fotograferen!
- Vrijdag 7 februari 2014 (datum onder
voorbehoud): een avond rond het thema
Dankdag
Verantwoord Consumeren.
Op dankdag woensdag 6 november willen we graag
Commissie V&T
iets doen voor de mensen binnen de Krimpenerwaard
die te maken hebben met armoede. Verleden jaar
De bloemen van deze zondag gaan naar….
hebben we medewerkers van de voedselbank tijdens
….dhr. B. den Ouden, voor zijn verjaardag
een dienst mogen verwelkomen en werd ons verteld
over hun vrijwilligerswerk. Daarom leek het ons als
Koster
diaconie een mooie gelegenheid weer voedsel en
26-10 t/m 01-11 dhr. H. Broekhuizen
andere noodzakelijke artikelen in te zamelen. Na
02-11 t/m 05-11 dhr. C. van der Schans
contact met één van de vrijwilligers weten we dat
06-11 t/m 08-11 dhr. A. van Gemerden
voedsel van harte welkom is maar dat er ook een
groot tekort is aan shampoo, tandpasta en andere
Kerkdienst zondag 3 november
verzorgingsproducten. Graag willen we een oproep
10.00 uur Ds. den Hartogh
doen om allemaal iets mee te nemen op Dankdag
woensdag 6 november a.s.
z.o.z.
Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Micha Cursus “Goed en recht doen”
De Micha Cursus
is een serie van zeven bijeenkomsten waarin je
ontdekt hoe waardevol het is te groeien in jouw
betrokkenheid op mensen dichtbij en veraf en op de
schepping met haar vele rijkdommen. Het doet er toe
wat jij doet.
Micha is onder christenen het symbool geworden voor
goed en recht doen. Dat zijn grote woorden voor een
wereld waarin economie en politiek de dienst lijken uit
te maken. Toch kunnen christenen iets betekenen voor
mens en milieu. Door armen te helpen, zorg te dragen
voor de natuur en ook in je eigen omgeving contact te
zoeken met kwetsbare medemensen, geef je aan
Jezus te willen volgen.
Goed en recht doen
De Micha Cursus wordt vaak verdeeld over zes
avonden en één praktijkzaterdag. Het is een middel
voor kerken en diaconieën om gemeenteleden te
stimuleren tot een diaconale en duurzame
levenshouding. Cursisten leren hoe ze praktisch ‘Goed
en recht’ kunnen doen in hun eigen leven”
Voor tieners is er een speciale Micha Cursus: Micha
Young
Doel van de Micha Cursus
Door het volgen van de cursus:
Ø ◦denk je na over wat God bedoelt met recht doen
Ø ◦ontdek je dat de bijbel oproept tot dienstbetoon en
onrechtbestrijding
Ø ◦wordt helder wat bij jouw talenten en
mogelijkheden past en waarmee jij bijdraagt aan een
betere samenleving
Ø ◦ontdek je ook hoe goed het is voor jezelf om (met
een groep) iets te betekenen voor een hulpvrager
Inhoud van de Micha Cursus
Bijeenkomst 1: Alles wat ik gekregen heb…
In deze bijeenkomst leer je: wat het volgens de bijbel
betekent om vanuit échte onderlinge betrokkenheid op
elkaar te leven; wat God jou aan talenten,
mogelijkheden, rijkdom gegeven heeft; stil te staan bij
de vraag wat de Heer daarmee wil in jouw leven.
Bijbehorende opdrachten en filmpjes tref je via deze
site.
Bijeenkomst 2: Wat vraagt God mij?
De tweede bijeenkomst gaat dieper in op de Bijbelse
oproep tot dienstbetoon en de oproep om een naaste
en een rentmeester te zijn. Vanuit die twee rollen
draag je bij aan de waarden barmhartigheid en
gerechtigheid. Je leert ontdekken wat die termen
precies betekenen en welke situaties van nood en
onrecht jou raken, zodat je niet de ellende van de hele
wereld op je schouders hoeft te nemen.
Bijeenkomst 3: Hoe draag ik bij aan duurzaamheid?
In de derde bijeenkomst gaan we in op welke rol van
rentmeester bij jou het beste past om bij te dragen
aan duurzaamheid. Wat is duurzaamheid precies?
Waarom is aandacht voor een duurzame levensstijl
noodzakelijk? Je krijgt tips om jouw dagelijkse leven
wat duurzamer te maken.

Bijeenkomst 4: Voor wie ben ik een naaste?
In de vierde bijeenkomst groeit je kennis: wat is de
nood en behoefte van mensen dichtbij en verder weg?
Wat zijn de millenniumdoelen? Voor wie kan jij
concreet een naaste zijn? Je maakt plannen voor hoe
je jouw naaste-rol wilt en kunt vormgeven, en samen
met de andere cursisten kies je een project wat bij je
past.
Bijeenkomst 5: Micha in de praktijk
De vijfde bijeenkomst bestaat uit één of twee
dagdelen op een zaterdag. Je gaat dan als groep een
activiteit verrichten vanuit je naaste- of rentmeesterrol. Je voegt dus letterlijk de daad bij het woord.
Onder deskundige begeleiding doe je praktijkervaring
op.
Bijeenkomst 6: Wat past bij mij? En Alles wat ik te
geven heb
Tijdens de zesde bijeenkomst evalueer je de
groepsactiviteit van de praktijkdag. Je bespreekt met
elkaar het resultaat en het effect van jullie actie.
Daarnaast doe je diverse opdrachten waardoor je meer
inzicht krijgt in wat bij jou past als naaste en
rentmeester, waar je mogelijkheden én waar je
valkuilen liggen. Je kunt niet meer geven dan je
ontvangen, dat is alles wat je te geven hebt. Meer
hoeft ook, maar dat is wel echt veel.
Instructieavond
Iedereen kan een Micha Cursus of Micha Young doen
of geven. Het is wel een must om eerst een instructie
te volgen, op:
do 31 oktober: Rotterdam Delfshaven,
Pelgrimvaderskerk, Aelbrechtskolk 23 (Cursus of
Young).

