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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: 
Ds. Tromp 

Lezing: Johannes 2 : 1 - 11 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
 

Toppers 

Vanavond zijn de MBO- en HBO-ers weer welkom in de 
soosruimte voor hun catechese-avond. 

Vanaf 20.00 uur staan de koffie en thee weer klaar. 
We rekenen op jullie komst! 

  

Pastoraal spreekuur 
A.s. donderdagmorgen 16 januari is de derde 

donderdag van de maand. Dan ben ik in de 
kerkenraadskamer aanwezig.  

Omdat ik om 11.00 uur in Schoonhoven moet zijn voor 
de werkgemeenschap van predikanten uit de classis, 

zal het spreekuur korter zijn dan anders.  

Ik ben er van 9.00-10.30 uur. Loop gerust binnen, van 
harte welkom! 

ds. Luci Schermers 
Bazaar 7 en 8 maart 2014  

De tijd nadert met rasse schreden, binnenkort wordt in 

de Ontmoetingskerk de bazaar georganiseerd: vrijdag  
7 maart van 15:00 uur – 22:00 uur en zaterdag 8 

maart van 11:00 uur – 16:00 uur. Spullen voor de 
rommelmarkt zijn van harte welkom en kunnen naar 

de kerk worden gebracht of bij u worden opgehaald. 

Graag even van tevoren bellen met iemand van de 
bazaarcommissie (Ruud, Wietske, Gera, Cobie, Sicco). 

We zijn ook op zoek naar mensen die loten willen 
verkopen voor de loterij die we gaan houden. De 

boekjes met loten zijn bij Ruud (na telefonisch contact) 
af te halen. We hopen op veel vrijwilligers! 

                                                De bazaarcommissie  

 
VROUWENGESPREKSGROEP: 

De Vrouwengespreksgroep bespreekt 
op dinsdag 14 januari de Open Deur 

van Januari met als thema: MIJN LICHAAM. 

Gastvrouw is : 
Mw. Corrie Groeneveld 

Maas straat 3, Telefoon 522233. 
De koffie staat om 9.45 uur klaar. Welkom !! 

 
Seniorenmiddag 

Op donderdag 16 januari is de seniorenmiddag in ’t 

Voorhof. Aanvang 14.00 uur. 
De bekende schrijfster Joke Verweerd komt een 

presentatie houden over de achtergronden van het 
schrijven. 

Aan de hand van een kort verhaal legt ze haar manier 

van werken uit. 
Voor ieder die haar boeken en gedichten kent beslist 

een middag die u niet mag missen. 

FILM: DES HOMMES ET DES DIEUX 
Datum: vr 17 januari 2014 Tijd: 20.00 uur 

(inloop/koffie vanaf 19.30 uur) 
Plaats : Ontmoetingskerk 

De film speelt zich af in 1996, in een klooster ergens in 

Algerije. Daar leven acht Franse monniken in vrede en 
harmonie met de Islamitische dorpsgenoten. De 

monniken geven medische zorg, ze vieren mee met 
een besnijdenisritueel, ze kopen en verkopen op de 

plaatselijke markt, en ze helpen bij allerlei praktische 

en sociale zaken.  
Binnen het klooster leven de broeders een meditatief 

en vreedzaam bestaan. Ze zingen en bidden, voeren 
gesprekken en werken. Alles gaat goed…  

Totdat terreur en geweld in de regio steeds meer de 
kop begint op te steken. Dan worden op een dag een 

aantal buitenlandse werknemers door de 

fundamentalisten vermoord. De monniken beginnen 
zich af te vragen of het wel veilig is om in hun klooster 

te blijven. Iedereen worstelt met de vraag wat wijs is 
om te doen, blijven of weg gaan? Ze zijn bang voor 

hun eigen leven, maar voelen ook de 

verantwoordelijkheid voor de dorpsgenoten, die 
geterroriseerd worden door het geweld en die, net als 

de terroristen overigens, bij de monniken aankloppen 
voor medische steun.  

Uiteindelijk lukt het de abt dat het beste zou zijn om 

voet bij stuk te houden en te blijven vertrouwen op de 
kracht van God. De monniken blijven. Ze zijn zich 

bewust van de gevolgen van hun keuze, maar ze 
wijken niet.  

Prachtig is hier in beeld gebracht hoe verschillende 
culturen en religies in perfecte harmonie met elkaar 

kunnen samenleven. De monniken maken zichtbaar: 

blijf leven en geloven met hart en ziel! 
Na de film willen we graag met u/jou napraten, onder 

het genot van een hapje en een drankje.Het wordt dus 
zeker weer een fijne avond die u/jij niet mag missen! 

Noteer deze datum dus vast in uw agenda! 

En een andere datum om alvast te noteren: 
5 maart 2014 Aswoensdag: 

Sobere Maaltijd en aansluitend thema “Verantwoord 
Consume-ren”. Meer info volgt. 

Commissie V&T 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 
…. Fam. Elfrink, ter bemoediging 

 
 Koster 

11-01 t/m 17-01 dhr. J. Klerk 
18-01 t/m 25-01 dhr. C. Hesse 

 

Kerkdienst zondag 19 januari  
10.00 uur  Ds. L. Schermers 


