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Dienst van vandaag: ds. L. M. Schermers           
 

Vriend 
Je hebt iemand nodig 

stil en oprecht 

die als het erop aan komt 
voor je bidt of voor je vecht 

pas als je iemand hebt 
die met je lacht en met je grient 

dan pas kun je zeggen: 

‘k heb een vriend. 
Toon Hermans  

 
Collecte Kerk –School-Gezinsdienst: 

De opbrengst van de collecte van vandaag gaat naar 
het spaardoel van de Wegwijzer namelijk de MAF 

(Mission Aviation Fellowship). Een internationale 

christelijke organisatie die luchttransport verzorgt naar 
zendings- /ontwikkelingsgebieden die niet per weg of 

boot bereikbaar zijn. Voorafgaande aan de collecte zal 
er nog een filmpje zijn.  

  
Voedselbank – Product van de maand 

In de maand september hebben we met elkaar 

gezorgd voor 35 blikken vis voor de voedselbank . 
Hartelijk dank hiervoor ! Het product van de 

maand oktober is ontbijtgranen. Het inzamelen is voor 
het uitgiftepunt van de Voedselbank IJssel en Lek te 

Stolwijk. Het product kan worden ingeleverd in de 

daarvoor bestemde krat die staat bij het ZWO-bord in 
de ontmoetingsruimte. Alvast bedankt! 

 
Noodkreet: Leiding gezocht voor de VBK 

(Vakantiebijbelclub) 
In de herfstvakantie, 24,25 en 26 oktober wordt in 

onze kerk de VBK gehouden. Er is al maanden hard 

gewerkt door een kleine groep enthousiaste 
vrijwilligers. Echter komen ze helpende handjes tekort. 

Dus kunt u/jij nog iets betekenen op een of meerdere 
dagen het zij als leiding van een groep of op een 

andere wijze? Dan graag contact opnemen met Ineke 

06-27529088. Kan je dit jaar niets betekenen, maar 
volgend jaar wel? Leiding en bezetting van het 

kernteam is hard nodig! De voortzetting van VBK 
hangt aan een zijden draadje. 

 

Filmavond 
Vrijdagavond 12 oktober organiseren wij weer een 

filmavond. Dit keer met de film: The Theorie of 
everything (waargebeurd verhaal). 

Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar en om 20.00 
uur start de film. Onder de film wordt u ook nog 

voorzien van een hapje en een drankje. 

Wij zien u graag op 12 oktober! Commissie V&T 

Zieken die elders verblijven: 
Mevr. Ineke Douw heeft woensdag 3 oktober in het 

Bethesda ziekenhuis te Hoogeveen een nieuwe heup 
gekregen. De operatie is geslaagd. Na 2 nachten 

ziekenhuis volgt een week in een revalidatiecentrum. 

Daarna verblijft ze bij haar vriend in Dwingeloo om 
verder te revalideren. 

Haar adres is: Jan Eissen, Drift 8, 7991 AA, Dwingeloo. 
 

UITNODIGING Israël avond: 

Georganiseerd door: “vrienden van Israël in de 
Krimpenerwaard” op woensdagavond 10 oktober 2018, 

in Rehobothkerk . De Landerijen 1 te Krimpen aan den 
IJssel. Spreker is ds. Rene van Loon 

Thema: De verrassende boodschap van plaatsen in 
Israel. Aanvang 19.45 uur,Inloop 19.15 – koffie/thee. 

Aanbieding Israël producten. Weet u van harte welkom 

 
SENIORENMIDDAG 

Donderdag 11 oktober komen we weer bij elkaar voor 
de seniorenmiddag in 't Voorhof. Aanvang: 14.00 uur. 

Dan zijn dhr. Wim en mevr. Anke Meershoek uit 

Montfoort in ons midden. Zij hebben een grote 
verzameling Maastrichts aardewerk en vertellen ons 

hierover door middel van een Powerpointpresentatie. 
Heeft u thuis ook nog van dit aardewerk dan kunt u dit 

voor een taxatie meenemen naar de middag. 

Bekende merken zijn Petrus Regout, (PR), de Sphinx 
,Société Céramique, (SC), Mosa of (de)cor samen met 

een getal onder de 500. Ze zijn vaak op de onderkant 
met inkt gestempeld of in de klei gedrukt. 

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 9 oktober bellen naar: 
Dicky Bremmer, tel. 510480. 

Tot ziens, De gastvrouwen. 
 

De bloemen van vandaag  zijn voor ……  

….. dhr. A. Klip voor zijn verjaardag.  
Nog een bos voor Ylse v.d. Meulen na diverse 

operaties. 
 

Koster 
06-10 t/m 12-10 Fam. de Gier 

13-10 t/m 19-10 dhr. J. Klerk 

 
Kerkdienst  zondag 14 oktober  

10.00 uur ds. L. Donkersloot           
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