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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van deze morgen:  
Ds. L. Schermers 

Eerste lezing Psalm 42   
Tweede lezing Joh 4: 5 - 26  

 

Op adem komen 
Donderdagavond 13 oktober bent u en jij welkom voor 

een moment van rust en bezinning.  
Daar is de kerkenraadskamer voor ingericht. 

We luisteren naar muziek, lezen een paar bijbelverzen, 

zijn stil, en bidden met elkaar.  
Even op adem te komen in een drukke wereld.  

Welkom van 19.00-19.30 uur! 
  

Toppers van geloven 
Volgende week zondagavond, 16 oktober, maken we 

weer een nieuwe start met de Toppers-groep.  

Ben je 18+, heb je door de week weinig tijd of studeer 
je elders, dan is deze groep iets voor jou!  

Om 19.30 uur is er koffie en thee en zal het 
programma gaan beginnen.  

Moslims, Joden, Christenen, we zijn samen op weg in 

een veranderende wereld. Aan de hand van een spel 
gaan we hierover in gesprek. 

Welkom in de kerkenraadskamer van de 
Ontmoetingskerk. 

  

De bijbel in een jaar 
Wie leest mee? Er zijn al een aantal aanmeldingen, 

maar er kunnen nog meer mensen bij. 
Wie durft het aan? Voor meer informatie: zie het 

programma van Vorming en Toerusting. 
 

Brand!! 

Wanneer je deze uitroep hoort ben je direct alert. Het 
gaat immers om gevaar dat levensbedreigend is. 

Daarom gaan wij met onze kerkelijke gemeente 
zondag 9 oktober na de dienst een 

"ontruimingsoefening" doen. Na de Zegen gaan we op 

aangeven van Luci de kerk zo veilig mogelijk verlaten. 
Rennen en draven heeft geen zin, daardoor ontstaat 

alleen maar paniek en dat is je grootste vijand. Veilig 
het gebouw verlaten betekend dat we er met elkaar 

voor zorgen dat iedereen heelhuids buiten komt. Help 
elkaar, let op waar het veilig is en waar niet. Loop 

nooit een ruimte in waar rook staat, dat kan je je leven 

kosten, rook is giftig en heet en werkt zeer snel........ 
Maak gebruik van nooduitgangen wanneer dat nodig 

is. Laat (wanneer je gezondheid en weerstand het 
toelaat), je jas hangen en verlaat het gebouw. 

Succes,  

College van Kerkrentmeesters en de Brandweer 
 

 

Vervoer 
Beste gemeenteleden,  

M.i.v. 1 oktober 2016 heeft Jan van der Leeden (0180-
511643) mijn taak van het regelen voor vervoer naar 

en van de kerk overgenomen.  

Vriendelijke groet Arie de Paauw.  
 

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. 
 

Lezing en debat over zelfmoordterroristen  

Op zondagmiddag 9 oktober organiseert de VVP 
afdeling Lekkerkerk en omstreken een lezing en debat 

over “zelfmoordterroristen”. Hiervoor is uitgenodigd 
godsdienstwetenschapper Erik Jan Tillema, die zich 

gespecialiseerd heeft in de hedendaagse islam.  

Er gaat geen dag voorbij of we worden via de media 
geconfronteerd met de afschuwelijke gevolgen van 

zelfmoordterrorisme. Wie aan zelfmoordterroristen 
denkt, denkt al gauw aan de islam. Maar is je leven 

geven voor je geloof een exclusief islamitisch 

verschijnsel? Tijdens deze zinzondag gaan we na hoe 
dit zit bij andere religies. Hoe zit het met 

zelfmoordterrorisme in het jodendom, christendom, 
hindoeïsme, boeddhisme en andere 

levensbeschouwingen? Wellicht levert deze informatie 
ons nieuwe inzichten op het islamitisch 

zelfmoordterrorisme.  

De zinzondag vindt plaats in de Grote of Johanneskerk, 
Kerkplein 4 in Lekkerkerk. Aanvang 15.00 uur. De 

toegang en de koffie of thee in de pauze is gratis. Na 
afloop is er een open schaalcollecte. In de directe 

omgeving is er voldoende, gratis, parkeerruimte.  

Meer informatie via het secretariaat van de VVP, 
telefoon 0180-662721 of 06-54392483.  

 
De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

… mw. T. Sluiter voor haar verjaardag, dhr. A. Klip 
voor zijn verjaardag en voor school "de Wegwijzer" 

 

Koster 
08-10 t/m 14-10 dhr. J. Klerk 

15-10 t/m 21-10 dhr. P. van Gorkum  
 

Kerkdienst zondag 16 oktober   
10.00 uur Ds. Hoekstra  

 

 


