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Zo is het Leven
opgestaan uit
OPROEP LEKKERS VOOR LUCI 14 april
de dood.
We zijn natuurlijk allemaal heel blij dat onze predikant,
Een stralend Licht
Luci Schermers, nu dan toch bevestigd gaat worden op
verlicht
zondag 14 april. Vorig jaar hebben heel wat mensen
het leven op aarde.
aangeboden om iets lekkers te bakken voor bij de
Dit Licht,
koffie. Toen bleek dat niet nodig, maar nu wel.
draag het mee
Laten we Luci een warm onthaal geven door iets
in je hart
lekkers te bakken.
op je handen
Er hangt weer een inschrijflijst naast het keukenluik.
op je levensweg.
Als je op een nadere manier wilt meehelpen of meer
informatie wilt, kun je bij mij terecht.
SYMBOLIEK IN DE SCHIKKING:
Marianne van der Bas
Het leven naar Gods bedoeling is
opgestaan. Niet de dood maar het
Collecte JOP Pasen: Geef om kinderen!
Leven heeft het laatste Woord.
Goed nieuws!
We vieren de opstanding van Jezus
Met Pasen is er nieuws. Goed nieuws! We vieren de
en hebben van de gehele weg van
opstanding van Jezus. Het verhaal van Jezus gaat
lavastenen een feestelijke paastuin
door! Er is nieuw leven! Ook vandaag vertellen wij het
met witte bloemen gemaakt.
verhaal door aan de volgende generatie, aan onze
De symboliek van het uitgerolde
(klein)kinderen. Omdat we om hen geven: in de kerk,
windsel is dat Jezus aan het begin
in het jeugdwerk en in onze gezinnen. Daarom staat in
van zijn leven in de kribbe in doeken
de Paascollecte het werk van JOP, Jeugdorganisatie
was gewikkeld en aan het eind van
van de Protestantse Kerk, centraal. De opbrengst van
zijn leven zich heeft ontwikkeld tot
de collecte is bestemd voor de ontwikkeling van
de mens zoals God bedoeld heeft.
materialen, zoals de ‘Goed Nieuws Krant’ (beschikbaar
Hij is de weg in verbinding met de
in de 40dagentijd) en de meer dan 400 gratis
Eeuwige tot het einde toe gegaan.
werkvormen die in de plaatselijke gemeenten bij het
Het nieuwe Leven is opgestaan.
jeugdwerk kunnen worden gebruikt. Maar ook voor de
Als symbool hiervan staat aan het
toerusting van de vrijwilligers in het jeugdwerk. Met
eind van de weg een grote paaskaars.
uw bijdrage aan de collecte maakt u het jeugdwerk in
onze kerk mogelijk. We bevelen de collecte van harte
Betekenis Paaskaars
bij u aan. Omdat wij geven om kinderen!
Paasmedaillon,
Hugenotenkruis,
De bloemen van deze zondag gaan naar….
het Maltezerkruis met acht punten,
….. dhr. H. Schep en Mw. R. Eikelenboom,
de acht Zaligsprekingen uit het
beide voor hun verjaardag
Evangelie van Mattheüs.
Daaronder de duif,
Koster
het symbool van de Heilige Geest
30-03 t/m 5-04 dhr. P. van Gorkum
6-04 t/m 12-04 dhr. C. Hesse
Grosbriefjes
Kerkdienst zondag 7 april
Zoals U al eerder heeft kunnen
10.00 uur Ds. Hummel
lezen in de Zondagsbrief zoeken we weer nieuwe
ambtsdragers!
In de Samenwijzer heeft U grosbriefjes kunnen vinden
Kerkdienst vandaag:
om Uw voordracht kenbaar te maken.
We zoeken dit jaar een nieuwe praeses (i.p.v. Hans.
v.d Hoven), een diaken (i.p.v. Annemarie Kraan),
Nieuw leven
een wijkouderling (i.p.v. Jantine v. Gemerden),
een jeugdouderling (i.p.v. Wietske Schreuder).
U kunt ook deze zondag nog grosbriefjes deponeren in
de daarvoor bestemde dozen in de ontmoetingsruimte!
Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Wandelen ‘voor de verandering’ in Gouda
Op zaterdag 20 april a.s. organiseert uw commissie
V&T weer een stadswandeling. Dit keer in Gouda aan
de hand van het boekje ‘Wandelen voor de
verandering’ van Kerk in Actie.
We starten in ons eigen kerkgebouw om 9:15 uur met
een kop koffie en gaan vervolgens op weg. We
rekenen erop dat een aantal van de deelnemers bereid
is met een auto te gaan en passagiers mee te nemen.
De benzine- en parkeerkosten zullen over de
deelnemers verdeeld worden.
De wandeling voert o.a. langs de voormalige
synagoge, de Volksgaarkeuken, ’t Swaenenborghs
Hofje, een aantal kerkgebouwen w.o. de Sint Janskerk,
het Catharinagasthuis en een tweetal molens.
De wandeling op zich duurt ongeveer een uur, maar
wellicht langer door bezichtiging van één of enkele
gebouwen.
Het lijkt ons leuk om, voor degenen die dat willen, het
bezoek aan Gouda af te sluiten met een gezamenlijke
eenvoudige lunch voor eigen rekening.
In de kerk hangen we een intekenlijst op waarop u
kunt aangeven of u mee wilt, of u bereid bent te rijden
en of u wilt deelnemen aan de afsluitende lunch.
Wij rekenen op uw deelname!

Project veertigdagentijd en Pasen

De illustraties op de palmtak zijn als volgt:
• David die muziek maakt voor koning Saul (bij 1 Sam
16:14-23)
• David en Saul voor de grot, waarbij David een stuk
van de mantel van Saul in zijn handen heeft. (bij 1
Sam 24)
• David die verdrietig op de grond zit te bidden (bij 2
Sam 12:16-25). Hij is inmiddels koning geworden,
maar in zijn verdriet heeft hij zijn koningsmantel weer
uitgedaan. Hij hoopt dat zijn zoon beter wordt.
• David in gesprek met een oud vrouwtje uit Tekoa. (2
Sam 14:1-24)
• Absalom, de zoon van David, staat bij de stadspoort.
Hij wil graag koning worden, in plaats van zijn vader.
Om mensen voor hem te winnen, vertelt hij iedereen
gladde praatjes. (‘Als ik rechter ben, geef ik iedereen
gelijk!’) (2 Sam 15:1-12)
Vanaf de zesde zondag (Palmpasen) stappen we
vanuit de verhalen over David over naar de
Evangelieverhalen:
• De intocht in Jeruzalem (Matteüs 21:1-9).
• Het lege graf (Johannes 20:1-18)

