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Dienst van vandaag: 
Ds. G. Den Hartogh 

Schriftlezing: Joh. 2: 1-11 
 

Uw medewerking gevraagd voor de foto 

expositie. 
Zoals u in de vorige Samenwijzer al heeft kunnen 

lezen, is het idee gerezen om voor ons 125- jarig 
gemeentebestaan een foto expositie te verwezenlijken. 

Het is de bedoeling dat de foto’s ingedeeld worden in 

een aantal onderwerpen, zoals: 
Doopplechtigheden; 

Huwelijk sluitingen of vieringen; 
Optredens van bijvoorbeeld koren, musicals; 

Jeugd evenementen, zoals acties van de jeugdclubs, 
VBK.; Kerkelijke feesten; 

Predikanten die hier hebben gestaan, 

en overige foto’s van kerkelijke activiteiten. 
Doet u mee? Dan kunt u nu al beginnen met het 

doornemen van uw fotoboeken. Wilt u de foto’s in uw 
fotoboeken laten zitten, dan kan het fotoboek ook bij u 

opgehaald worden, om de foto (‘s) te scannen.  

Digitaal inleveren kan ook, het E-mail adres is: 
scriba@ontmoetingskerkkrimpen.nl. 

U kunt uw foto’s ook inleveren bij Toos van der 
Leeden, Tjalkstraat 12, voorzien van uw naam, jaartal 

en evenement.  

We kijken uit naar uw foto’s want samen met u maken 
we er iets moois van! 

Toos van der Leeden  Jeanet Sluijter en Riet 
Eikelenboom. 

 
Sobere maaltijd / verantwoord consumeren 

Wanneer :  Woensdag 5 Maart     Hoe laat : 18.30 

Waar : de Ontmoetingskerk 
Deze avond willen we beginnen met een gezamenlijke 

sobere maaltijd , waarna we verder gaan 
met het programma : Verantwoord consumeren. 

Een van de heren van Willem&Drees komt ons 

vertellen over hun bedrijf wat er voor zorgt dat lokaal 
geteelde groenten en fruit in de plaatselijke 

supermarkten te koop zijn. 
Het zijn producten uit de buurt die milieuvriendelijk 

geteelt worden , beter smaken en gezonder zijn. 
Hij legt ons eea uit over bewuste keuzes maken wat 

betreft onze dagelijkse boodschappen. Na deze uitleg 

is er de mogelijkheid om bij verschillende stands te 
informeren naar de producten die daar uitgestald 

zullen worden , het is nog niet helemaal zeker wie er 
aanwezig zijn , maar dat het een interessante avond 

wordt is zeker !Ter afsluiting is er een gesprek tussen 

alle aanwezigen over de informatie die we hebben 
gekregen. 

 Commissie V&T 

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  

 
26 Januari – Collecte Werelddiaconaat 

Warme zon in koude huizen 

In Ladakh, de meest noordelijke provincie van India in 
de Himalaya, schijnt de zon 300 dagen per jaar. Maar 

de zomers zijn kort en de winters lang. Het kwik kan 
dan dalen tot 35 graden onder nul.  

De mensen stoken hun  traditionele huizen warm met 

hout en kerosine; een kostbare en tijdrovende 
aangelegenheid. Een aangepast huis, gebouwd van 

materialen die zonnewarmte absorberen, biedt 
uitkomst. Het LEDeG (Ladakh Ecological Development 

Group), een partnerorganisatie van Kerk in Actie, 

bouwt in 3 jaar samen met de bevolking 100 
energiezuinige huizen.  

Voor de gezinnen betekent dit meer comfort en minder 
stookkosten. Er is minder rook in de huizen waardoor 

er minder problemen zijn met de gezondheid; er is 
meer tijd voor de traditionele handenarbeid waardoor 

het gezinsinkomen verbetert en elk aangepast huis 

betekent een reductie van 3,5 ton in CO2-uitstoot. 
Bijdragen 

Om dit werk te kunnen doen is uw steun nodig! Kerk 
in Actie ondersteunt dit werk van harte. 

Helpt u mee?  Hartelijk dank voor uw bijdrage aan het 

Werelddiaconaat!  
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 
…. Irene v.Krieken, ter bemoediging. 

 
 Koster 

25-01 t/m 31-01 dhr. P van Gorkum 

01-02 t/m 07-02 dhr. L. Hordijk 
 

Kerkdienst zondag 2 februari   
10.00 uur  Ds. IJzerman 
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