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Lief en leed
De diensten
Beloken Pasen
09.30 ds. Faber van der Meulen uit
Dordrecht
18.30 ds. L. de Jong uit
Hillegersberg
Collecte voor de kerk
Volgende week 15 april
09.30 viering Heilig Avondmaal
o.l.v. ds. Annette Driebergen
18.30 ds. J.E. Schelling uit Woerden
Ochtendcollecte voor KIA-Kinderen
in de Knel
Avondcollecte voor de diaconie

Nathalie de Gans wordt komende maandag in
het Erasmus MC in Rotterdam geopereerd. Ze
krijgt een nieuwe heup. Als alles volgens plan
verloopt, zal ze vervolgens vrijdag naar
Merwebolder in Sliedrecht gaan om te
revalideren. Dat wordt een ingrijpende periode
voor haar en voor haar moeder Sjanie. We
leven mee!
Voor Sjanie zou het fijn zijn wanneer er
mensen beschikbaar zijn om een keer te rijden
naar Sliedrecht. Laat u het haar weten?

Organist

Na spannende tijden overheerst bij Adri en Rob
Rijnhout de opluchting en dankbaarheid. Op
dit moment is er geen directe aanleiding voor
verdere stappen in de vorm van een operatie.
Dat bericht hebben ze als teken van zegen
ontvangen. Voor Adri blijft dezelfde controle
als er eerder was. We zijn met hen blij en
dankbaar!

Kinderwoorddienst

Karin van der Horst verhuisde van Giessen naar
Noordeloos. Haar nieuwe adres, dat ze deelt
met John Harteveld: Brederodestraat 20. Wat
fijn om samen op een nieuwe plek verder te
gaan!

Kerkbloemen

Annette Driebergen

Seniorenmiddag donderdag 12 april

De bloemen zijn gebracht naar
dhr. Piet de Kreij ter bemoediging.

Op donderdagmiddag 12 april organiseert de
diaconie weer een seniorenmiddag.
Aan alle 'senioren' (60+) een hartelijk welkom!
Het belooft weer een gezellige middag te
worden met verschillende activiteiten
en ontmoeting. We starten om 15:30 (vanaf
15u inloop met koffie en thee) en sluiten rond
19:30 met elkaar af. Voor deze middag kunt
u zich opgeven bij Arie Aanen 06-15395985,
of bij uw eigen diaken. Graag voor 10 april.
U kunt het dan ook aangeven als u graag
opgehaald wilt worden, of dieetwensen heeft.
Gezien de maaltijd vragen we een eigen
bijdrage van € 5 pp voor deze middag. U kunt
die ter plekke voldoen.

Ochtend: Pim Lodder
Avond: Erik van Middelkoop

Ouderling van dienst
Willy Lodder

Collecteopbrengst
1-4 JOP: € 538,56

Groep 1-4 Elsbeth Verspuij
Groep 5-8 Jeugdkerk

Kinderoppas
Dinie Haag en Tabitha Kazen

Keukendienst
Ochtend: Thijs en Arien Brouwer
Avond: Kees en Anneke v Vugt

Kerkauto
8-4 fam. van Vuren-de Bruijn
15-4 fam. Bronkhorst-v Vuren

Jarig in april
9-4 dhr. T. den Hartog

Jeugdkerk
Deze zondag is er weer
jeugdkerk voor iedereen vanaf
groep 5 tot ongeveer 15 jaar.
We hebben het over ’Tussen
Pasen en Pinksteren’.
We luisteren naar een verhaal,
we zingen en nog veel meer.
Komen jullie ook weer om 9.30
uur naar de grote jeugdruimte?
Groeten Alice, Huib en Jolanda

Uit de pastorie

Van de pastor

Terugblik op de Stille Week en Pasen

Intensief, ingetogen, verstild, ontroerend, bijzonder, aansprekend en feestelijk. Dat zijn woorden die voor mij passen bij de
beleving van de dagen voor Pasen en Paasmorgen. Wat zijn er veel mensen betrokken geweest bij de voorbereiding en
uitvoering van de Stille Week en Pasen! Zangers, muzikanten, lectoren, bloemschikkers, voorbereiders, kosters, sjouwers … in
zulke dagen is het mooi om te ervaren dat we sámen gemeente zijn en elkaar dragen in wat te doen én te vieren is.
Bedankt voor alle inzet!
Annette Driebergen

Tentoonstelling
In de Ontmoetingskerk hangen vijftien prachtige quilts, acht in de kerkzaal en zeven in de ontmoetingsruimte. Verscheidene
gemeenteleden hebben ze al bewonderd. Stuk voor stuk zijn het schitterende kunstwerken die het bekijken de moeite waard
zijn. Leest u ook de beschrijvingen die erbij hangen; zo komt u meer te weten waardoor de kunstenares, Rieteke Hoogendoorn
uit Leerdam, geïnspireerd is geraakt.
Er zijn ook prachtige kaarten verkrijgbaar (7 stuks voor slechts € 2,95, incl. beschrijvingen) waarop de quilts zijn afgebeeld. Leuk
om te bewaren of om aan iemand te sturen. De prijzen staan achterop vermeld. Het geld kunt u in het blauw-wit-geruite doosje
doen.

De opbrengst gaat naar het kinderwerk van Ark Mission om christelijke kinderkampen in Wit-Rusland te steunen. In deze
kampen kunnen kinderen uit arme gezinnen even ongestoord genieten.
In de hal van de kerk ligt een gastenboek waarin u uw reactie kunt achterlaten.

