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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van deze morgen:  
ds. N. Voorneveld 
 

Gebed voor de wereld 

Wij bidden voor een wereld 

waar mensen elkaar niet naar het leven staan 
waar geen klappen vallen 

en de minsten geen kind van de rekening zijn 
Wij bidden voor een wereld 

waar mensen op elkaar rekenen 
in openheid 

in vertrouwen 

in verdraagzaamheid  
in liefde …… 

Wij bidden om het visioen 
open te houden, 

want waar het visioen ontbreekt, 

verwildert het volk… 
Geweld eindigt, 

Waar liefde begint 
Zo mag het zijn 
 Ria hoeve/Barbara Leijnze. Uit: Vierenderwijs 

 

 
SENIORENMIDDAG  

Op donderdag 14 april is er weer een seniorenmiddag 

in 't Voorhof. Aanvang: 14.00 uur.  
Deze middag is de Stichting ambulancewens bij ons.  

Een heel team vrijwilligers heeft zich beschikbaar 
gesteld voor deze stichting. Zij vertellen door middel 

van een PowerPointpresentatie over verschillende 

wensen van terminale patiënten die zij vervuld 
hebben. Komt u ook luisteren naar hun verhaal over 

dit mooie en heel dankbare werk?  
Onze chauffeurs staan vanaf 13.15 uur bij De 

Dertienhuizen voor u klaar om u naar 't Voorhof te 
brengen. Voor ander vervoer kunt u tot 8 maart bellen 

naar: Dicky Bremmer, tel. 510480. Ook deze middag 

zien we weer naar u uit, De gastvrouwen.  
 

GEZOCHT: 
Praktische Personen M/V 

De leukste commissie van de Ontmoetingskerk zoekt 

versterking! Als commissie V&T organiseren we allerlei 
activiteiten, zoals de startzondag, filmavond, excursies, 

de sobere maaltijd, enz. Ook zorgen we voor de 
verbeelding van het jaarthema.  

Ben je graag lekker praktisch bezig, of creatief, of 
goed bent in pr en vormgeving, en houd je van 

gezelligheid? Dan zijn we op zoek naar jou!  

Zin gekregen om ook wat te doen? Meld je snel bij één 
van onze leden. Mailen kan ook naar 

commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl 
V&T 

Seniorenreis dinsdag 10 mei 2016. 
Als er voldoende belangstelling voor is, wil de diaconie 

dit jaar een dagje uit organiseren naar de molens van 
Schiedam. 

Programma:  

9.00 uur - Verzamelen in de Ontmoetingskerk  met 
koffie en gebak. 

9.45 uur - Vertrek met de bus voor een programma 
met een bezoek aan een molen waar een lunch 

aangeboden wordt.  Daarna volgt een rondvaart met 

een fluisterboot door de historische grachten van 
Schiedam. 

17.30 uur – Na aankomst terug in de kerk is er een 
broodmaaltijd met soep en dessert in de kerk. 

  
De prijs voor de gehele dag is 52 euro per persoon. 

Als U mee wilt gaan, dan kunt U zich uiterlijk vóór 30 

maart opgeven bij   
Agnes Huizer, Brederodestraat 2,  Telefoon 06-48 39 

85 48 (na 18.00 uur) 
We zijn dan nog op tijd om dat met de 

busmaatschappij te regelen. 

 
Eethuiscatechese 

Dinsdag 5 april is al weer de laatste avond. Wat is dit 
seizoen toch snel gegaan? Wij hopen ook deze laatste 

keer jullie weer te ontmoeten. Tot dinsdag! 

Peter Haspels en Gera Spruijt 
 

Afsluiting van het clubseizoen 
Beste jongens en meisjes, 

De afsluiting van het clubseizoen is dit jaar op 
woensdag 6 april.  Je wordt verwacht om 18.00uur bij 

de Ontmoetingskerk. We gaan eerst met elkaar een 

spel doen en sluiten de avond af met een maaltijd. 
Naar verwachting is de avond om 19.45uur à 20.00uur 

afgelopen. Kom je ook? Tot dan! 
De clubleiding 

 

Gezocht 
Wie wil er zondag 1 mei de zondagsbrief overnemen 

i.v.m. afwezigheid van de redactie. 
Graag uw/jouw reactie naar 

zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl  
 

Koster 

02-04 t/m 08-04 dhr. J. Klerk 
09-04 t/m 15-04 dhr. H. Broekhuizen  
 

Kerkdienst zondag 10 april 

10.00 uur  ds. van der Plicht  
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