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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: Ds. G. van Manen  
 

Liturgisch bloemschikken 
De lezingen roepen op tot 'zien '. Omzien naar een 

ander. De tekenen van groei en bloei.  

Zien zoals de tuinman met geduld wacht op de groei 
van de vijg.  

De 8 flessen zijn twee aan twee geplaatst in een open 
ellips zodat er de suggestie van een oog ontstaat. De 

primula plantjes doen denken aan ogen. De sierlijk 

groene grassen versterken het beeld van inkeer.   
De vijgen verwijzen naar de vijgenboom uit het 

verhaal.  
 

Meditatie;  
Zie  

de bloeiende wilg  

een eerste teken  
lente 

die komen gaat. 
 

Veertigdagentijd 

* Komende week zijn we halverwege de 
veertigdagentijd. Daarom is er a.s. woensdagavond, 

27 maart, een avondgebed in de kerk: een moment 
van gebed, zingen, stilte en lezingen rond het licht van 

de Paaskaars. Arie Versluis speelt op de piano. 

Welkom van 19.00 - 19.30/45 uur in de 
Ontmoetingskerk.  

* Donderdag 28 maart is het pastoraal inloop uur. Ik 
ben vanaf 9.00 - 12.30 in de kerkenraadskamer. Er zijn 

al een paar afspraken gemaakt, dus als u iets wilt 
komen melden, dan graag na 11.15 uur.  

* We zijn door Petra Klip uitgenodigd  om een open 

dienst in de synagoge te Hillegersberg mee te maken. 
Die dienst is op vrijdagavond 13 april om 20.00 uur. 

Als u mee wilt gaan, kunt u zich aanmelden tot 6 april 
bij ds. Luci Schermers 

* Zaterdagmorgen, 13 april, is de 

bezinningswandeling. We beginnen om 9.30 uur in de 
kerk.  

 
Zomertijd  

Volgende week zondag, 31 maart, begint de zomertijd. 
In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok gaat 

een uur vooruit. Dus als u op tijd in de kerk wilt zijn. 

 
Wie wil? Wie durft? 

Als kerkenraad zijn we op zoek naar iemand die graag 
af en toe een stukje schrijft over activiteiten die in of 

vanuit de Ontmoetingskerk plaats vinden. Iemand die 

een centrale rol kan vervullen in de PR van onze kerk 
naar buiten toe. Voor meer informatie kunt u terecht 

bij de scriba, dhr. Jan de Korte 

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND 
Het product van de maand maart is Vis in blik (Zalm 

tonijn). Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de 
Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan 

worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij 

het ZWO-bord inde ontmoetingsruimte. 
 

Collecteafkondiging 
Kinderarbeid komt in India veel voor. Zo is in de stad 

Nasapur de IT-sector booming business . Het grootste 

gedeelte van de inwoners in deze stad werkt echter 
hard voor een veel te laag loon. Ze komen niet rond 

en daardoor worden ook kinderen gedwongen om mee 
te werken. Kerk in Actie vindt dat kinderarbeid moet 

stoppen en werkt samen met lokale kerken en 
organisaties aan beter onderwijs. Jaarlijks worden zo 

meer dan 700 werkende kinderen terug naar school 

begeleid en krijgen 5.000 ouders en kinderen 
voorlichting over hoe belangrijk het is dat kinderen 

naar school gaan. Vandaag collecteren we voor dit 
werk in India, zodat ook dit jaar weer honderden 

werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op 

school! We bevelen deze 40dagentijd-collecte van 
harte bij u aan. 

 
VBK ZOEKT HELPENDE HANDEN!!! 

De vakantie bijbelclub Krimpen is hard op zoek naar 

helpende handen. Lijkt het u leuk om, op wat voor 
manier dan ook, te helpen… of kent u iemand die het 

leuk zou vinden… laat het alstublieft weten! Voor meer 
informatie kunt u: Mailen: vbkkrimpen@gmail.com, 

Bellen/appen: 0611330300 (Maureen Kerkstra). 
 

Just4Fun 

Zondag 7 april zal de band Just4Fun meespelen in de 
dienst.  

 
De bloemen van vandaag zijn voor….. 

… Mw. Siebenga-Blok, voor haar verjaardag. 

 
Koster  

23-03 t/m 29-03 dhr. C. v. d. Schans 
30-03 t/m 05-04 dhr. A. Voogt  

 
 

Kerkdienst zondag 31 maart 

10.00 uur Ds. L. Schermers 
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