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Dienst van vandaag:  
Ds. Wegman  
Schriftlezing: Lukas 7:1 t.m. 10 
Tekstlezing: Lukas 7:7 

Thema: ‘Het Woord is aan Jezus’ 

 
Meer spirit nodig? 

Een groep voor mensen van eind 20 tot begin 40.  
We willen elkaar dit jaar ontmoeten rond bijbelse 

figuren. Wie waren zij en wat verbindt hen met ons? 

Zondag 2 november (vanavond dus!) zijn we van 
20.00 – 21.30 uur welkom bij Marian Landman, 

Kakebeen 51. 
  

Belijdenis doen? 
Er is een groepje jongeren dat overweegt om 

belijdenis te gaan doen. Maar er zijn wel wat vragen. 

Dinsdag 4 november om 19.00 uur willen we daar 
over met elkaar in gesprek gaan. 

We komen bij elkaar in de kerkenraadskamer. 
Denk jij er ook wel eens over na, maar vind je het 

lastig om die stap te zetten, dan ben je van harte 

uitgenodigd mee te praten. 
Het verplicht je tot niets, maar kan wel helpen om je 

gedachten te verhelderen. 
ds. Luci Schermers 

  

Kerststal maken 
Het Cultuurhuis vraagt mensen om met elkaar een 

grote kerststal te maken (3/4 levensgroot). Het betreft 
hier zelfgemaakte figuren, die m.b.v. doeken bekleed 

kunnen worden. Als we voldoende mensen hebben kan 
ieder 1 of 2 figuren maken. In het naaiatelier zijn nog 

prachtige stoffen beschikbaar. We werken met 

verschillende materialen, maar de stoffen worden 
weerbestendig gemaakt m.b.v. Powertex of Paverpol. 

Graag willen we de kerststal midden in het dorp 
plaatsen. Voor het maken van de stal zijn ook 

technische mannen nodig. 

We gaan uit van een 6-tal avonden in de dependance 
(voormalige Marskramer). De eerste avond is op 

maandag 10 november van 19.45 – 22.00 uur. We 
gaan elke maandag door tot 12 december. Vanaf de 

13e december zal de stal te bewonderen zijn. Graag 
aanmelden bij het Cultuurhuis zelf of via: 

info@cultuurhuiskrimpenaandelek.nl 

   
 

Koster 
01-11 t/m 04-11 dhr. C. Hesse 

05-11 t/m 07-11 dhr. J. Klerk 

08-11 t/m 14-11 dhr. P. van Gorkum 
 

 

Mantelzorgers in het zonnetje. Oproep! 
Op 10 november is het de dag van de mantelzorg. De 

kerkenraad zou het mooi vinden om namens de kerk 
bij deze mensen een roos te bezorgen na de 

kerkdienst van 9 november. 

Kent u een mantelzorger in ons dorp? Dan willen we u 
vragen om haar of zijn naam en adres door te geven 

uiterlijk maandag 3 november aan één van de 
diakenen: Agnes Huizer, telefoon 06-48398548 

Wieger Siebenga en Jan Kodde, telefoon 523053 

 
Collecteafkondiging 

Zo 2 november 2014: Collecte Kerk in Actie 
Najaarszendingsweek - Geloof in Zambia! 

Vandaag collecteren we voor een theologische 
universiteit in Zambia. Daar werken Hermen en 

Johanneke Kroesbergen namens Kerk in Actie. De 

laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. 
Ruim tachtig procent van de bevolking is Christen. Met 

de groei van de kerken neemt de vraag naar 
goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de 

theologische universiteit krijgen de studenten 

niet alleen theologisch onderwijs. Omdat op het 
platteland van Zambia extreme armoede 

heerst, leren de predikanten ook hoe ze de 
gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en 

kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de 

dorpsgemeenschappen. Vandaag willen we deze 
universiteit en andere zendingsprojecten van Kerk in 

Actie via de collecte ondersteunen. Helpt u mee? 
 

Collecteafkondiging dankdag 5 november:  
Buddy Netwerk. 

Buddy Netwerk is een professionele organisatie die 

zich inzet voor de ondersteuning van mensen met een 
chronische en/of levensbedreigende ziekte, ouderen 

die zich eenzaam voelen en/of een zeer gering sociaal 
netwerk hebben en mensen met 

geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Dit doen 

ze door de inzet van vrijwilligers (buddy’s). Het motto 
“tijd, aandacht en betrokkenheid” staat centraal in de 

dienstverlening van Buddy Netwerk. 
 

 De bloemen van deze zondag gaan naar.... 
….dhr.B. den Ouden voor zijn verjaardag. 

 
Kerkdiensten: 

Woensdag 5 november dankdag  
19.30 uur ds. G. Olde 

zondag 2 november  
10.00 uur ds. H. IJzerman 


