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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van deze morgen: Ds. Van Herwijnen  

Vanavond: Try Out, zie ommezijde 

  
Spirit op 9 oktober 

Ben je ongeveer tussen de 25 en 40 jaar oud, dan 
verwelkomen wij je graag bij de Spiritgroep. 

We komen 1x per maand bij elkaar voor een zinnig 

gesprek.  
Volgende week zondagavond gaan we van start. Dan 

ontmoeten we elkaar in de kerkenraadskamer. 
Welkom om 20.00 uur. Tot dan! 

 

Bericht van overlijden 
Op 30 september is ons gemeentelid Piet van ’t Riet 

overleden. Op donderdag 6 oktober is er in de 
Ontmoetingskerk van 11.00 tot 11.45 uur gelegenheid 

tot condoleren, gevolgd door een dankdienst. De 
begrafenis zal omstreeks 13.00 uur plaatsvinden op de 

begraafplaats aan de Molenweg te Krimpen a/d Lek. 

 
Collecte Kerk en Israël: TERUG NAAR DE BRON 

Zoals een tak vast zit aan een boom, zo hoort de kerk 
bij Israël. Onze christelijke traditie heeft haar wortels 

in het Joodse geloof, de kerk is daarmee onlosmakelijk 

verbonden met Israël. Vandaag, op Israëlzondag, 
geven we extra aandacht aan die bron van ons geloof. 

We collecteren voor het werk van Kerk en Israël. Dit 
werk binnen de Protestantse Kerk richt zich op het 

stimuleren en voeden van het gesprek over de Joodse 
wortels van ons geloof en geeft financiële steun aan 

projecten in Nederland en Israël. De wortels van ons 

geloof liggen in het Oude Testament. In de oude 
verhalen lezen we over menselijke moeiten en zorgen, 

maar ook over intense betrokkenheid van God met 
mensen. Als we die verhalen aandachtig lezen en ons 

verdiepen in de Joodse achtergrond ervan, zal ons 

geloof versterkt worden. Om het gesprek in de 
gemeente te bevorderen en gemeenteleden te 

inspireren, organiseert Kerk en Israël ieder jaar een 
landelijke ontmoetingsdag. Dit jaar is er een extra 

symposium voor predikanten over Jezus en Paulus, de 

Joodse hervormers. Ook wordt het magazine Kerk en 
Israël Onderweg uitgegeven. In Israël steunt de 

Protestantse Kerk Nes Ammim, een christelijke 
gemeenschap, die gericht is op de dialoog tussen 

christenen, joden en moslims. Met de opbrengst van 
de collecte kan Kerk en Israël dit belangrijke werk 

voortzetten. Een bijzondere collecte dus, op een 

bijzondere dag. Van harte aanbevolen!   

 
De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

… Hr. Tj. v.d. Kooi voor zijn verjaardag en een 2e bos 

gaat naar Mw. M. Kraan na ziekenhuisopname 

De repetities van de cantorij beginnen weer 
Vanaf zondag 9 oktober wordt er door de cantorij 

gerepeteerd voor de dienst op 30 oktober, 13 
november en 20 november. Er staan weer mooie 

liederen op het programma, waarvan enkele 

meerstemmig gezongen zullen worden. Iedereen die 
graag zingt is van harte welkom. De repetities 

beginnen om 9.00 u. 
 

SENIORENMIDDAG  

De volgende seniorenmiddag wordt gehouden op 
donderdag 13 oktober in 't Voorhof, Dorpsstraat 1. 

Aanvang: 14.00 uur. Schrijfster Joke Verweerd komt 
vertellen over de reis naar Indonesië die zij met haar 

familie maakte in 2015. Haar man, geboren op het 
eiland Billiton, kwam toen hij drie jaar oud was in 1950 

naar Nederland. Het is een reis vol emotie en mooie 

ontmoetingen geworden! 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 
11 oktober bellen naar: Dicky Bremmer, tel. 510480.  

De koffie staat klaar en ook deze middag bent u weer 

hartelijk welkom. Tot ziens, De gastvrouwen.  
 

Vakantie Bijbel Klub in de Herfstvakantie in Krimpen 
aan de Lek  

De voorbereidingen voor de VBK (Vakantie Bijbel Klub) 

draaien weer op volle toeren. Dit jaar is het Thema  
“Aan Tafel”. Bijbelverhalen, liedjes zingen, knutselen, 

toneel en spel staan zoals ieder jaar weer op het 
programma. En natuurlijk zijn ook de beren Brom en 

Berry en Ronja van de partij. Het worden weer drie 
speciale en feestelijke dagen voor alle kinderen van 

groep 1 t/m groep 8 van de basisschool. Opgeven is 

niet nodig. De kinderen kunnen van woensdag 19 t/m 
vrijdag 21 oktober 2016 om 9.15 uur naar de 

Ontmoetingskerk te Krimpen aan de Lek komen. Het 
programma is om 12 uur afgelopen.  

Vrijdagavond om 18.30 uur sluiten we de VBK weer af 

met een feestavond. Alle ouders, familie en vrienden 
zijn van harte welkom, op deze avond, waar we op de 

laatste drie dagen terug kijken. Natuurlijk zullen de 
kinderen ook laten zien, wat ze deze dagen gedaan 

hebben. Wilt u als vrijwilliger mee doen, dan bent u 
van harte welkom. Voor informatie en vragen kunt u 

mailen naar vbkkrimpen@gmail.com.  

 
Koster 

01-10 t/m 07-10 dhr. v. d. Vaart  
08-10 t/m 14-10 dhr. J. Klerk 
 

Kerkdienst zondag 9 oktober   

10.00 uur Ds. L. Schermers  


