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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van deze morgen:  
Ds. L. Schermers  

Eerste lezing Jozua 24: 1-6a en 13-15  
Tweede lezing Matt. 4: 13 – 25  

 

Bij deze dienst 
Dhr. en mw. Kraan hebben gevraagd om tijdens deze 

dienst aandacht te willen geven aan hun 60-jarig 
huwelijk. 

Een verzoek waar ik graag aan wil voldoen. 

Tijdens deze dienst nemen we ook afscheid van 
Jurjen, Mariëlle en Sophie Berends, die naar Curaçao 

gaan vertrekken. 
Twee gezinnen, twee bijzondere levenssituaties. We 

staan er bij stil in het licht van de Eeuwige. 
  

Paaswake 

Graag willen we dit jaar met een groep jongeren de 
paasnacht door waken, een nacht die we beginnen 

zullen met een vesper en er zullen ook meditatieve 
momenten plaatsvinden. 

Natuurlijk zullen er ook activiteiten zijn, zoals een 

wandeling in de vroege morgen om het licht op te zien 
gaan.  

Wie wil mee helpen om de nacht voor te bereiden?? 
We komen woensdagavond 13 januari samen om 

20.00 uur in de Ontmoetingskerk. 

  
Toppers 

De Toppers komen deze maand niet op de tweede 
zondag maar op de derde zondagavond bij elkaar. 

Dus volgende week zondagavond in de 
kerkenraadskamer. 

 

Ziekenhuis. 
 

Verwijderd vanwege privacy 
 

  

 
Lieve Mensen, 

Marielle heeft in September een beroep ontvangen en 
aangenomen als jeugdpredikant van de Verenigde 

Protestantse Kerk van Curacao. 
Op 16 Januari 2016 zullen wij voor een periode van 

minimaal 3 jaar vertrekken naar Curacao. 

Sophia zal haar Havo afmaken op Curacao en Jurjen 
zal zijn huidige werk vanuit Curacao voortzetten. 

Na bijna 21 jaar hier te hebben gewoond nemen we 
vandaag afscheid. 

Bedankt voor het fijne contact en de vele mooie 

ontmoetingen in al die jaren. 
Jurjen, Marielle & Sophia 

 

Veertig-dagen-kalender 
Deze kalender loopt van Aswoensdag 10 februari tot 

en met Eerste Paasdag 27 maart. 
De kalender bevat gebeden, gedichten en bijbelteksten 

met uitleg.  

Elke week krijgt u een idee aangereikt om 
daadwerkelijk een stap te zetten. 

De kalender kan besteld worden via 
www.protestantskerk.nl/webwinkel  

of telefonisch: 030 8801337 

en ook:  de 40dagentijdapp: voor gemeenteleden met 
een smartphone of tablet is er ook dit jaar weer de 

handige en inspirerende 40dagentijdapp. Deze app 
leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, 

gebeden, foto's of praktische tips. De app helpt je om 
iedere dag stil te staan bij de stappen die je kunt 

zetten om Jezus te volgen en de naasten te dienen. 

Vorming en Toerusting 
 

Bedankje 
Mevrouw Koedijk Oostwouder bedankt iedereen heel 

hartelijk voor de goede wensen en mooie kaarten 

die ze mocht ontvangen aan het einde van 2015. 
 

Tuinlieden m/v gevraagd 
Op 16 januari moet de kerktuin worden omgespit en 

daarvoor worden vrijwilligers mét hun eigen schep of 

spa  gevraagd. De start van het werk is om 09.00 uur 
en als er genoeg vrijwilligers zijn moet het omstreeks 

12.00 uur gereed zijn. Vrijwilligers kunnen zich 
aanmelden bij: 

- Dirk Sluijter, T. 0180-516900 
- Piet Landman, T. 0180-510769 

- Piet Eikelenboom, 0180-510285 

 
Samenwijzer 

De kopij voor de Samenwijzer 31.4 over de periode 24 
januari t/m 13 maart 2016 dient uiterlijk zondag 17 

januari a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

…  de Hr. en Mw. Kraan voor hun 60 jarig huwelijk. 
 

Koster 
09-01 t/m 15-01 dhr. P. van Gorkum  

16-01 t/m 22-01 dhr. A. de Paauw 
 

Kerkdienst zondag 17 januari  

10.00 uur Ds. Wierdsma 
 

 
 

z.o.z  

 

http://www.protestantskerk.nl/webwinkel


 
 

Collecte 17 januari  
Op 17 januari is de collecte bestemd voor het 

Missionair Diaconaal werk in Rotterdam Zuid. 
Ds. Fokje Wierdsma werkt vanuit het Missionair 

Diaconaal Centrum Putseplein (MDC)  in  de wijk 

Bloemhof in Rotterdam Zuid.  Er wonen daar mensen 
uit de lagere inkomensklasse en allochtonen en de 

werkeloosheid is hoog. Vanuit het MDC worden allerlei 
kerkelijke- en niet kerkelijke activiteiten gedaan.  Op 

zondag wordt de kerkzaal gebruikt door verschillende 

buitenlandse christenen, door de week is er taalles en  
worden er activiteiten voor vrouwen en ouderen 

georganiseerd.  Veel werk wordt door vrijwilligers 
gedaan, maar door teruglopende subsidies en 

bijdragen van de PKN staat de exploitatie onder druk. 
Uw bijdrage is dan ook zeer welkom. 

 

Try Out bijeenkomst 
De volgende Try out bijeenkomst staat gepland op 

zondag 7 februari aanvang 18.30 uur in Herberg de 
Ontmoeting. 

In deze bijeenkomst gaat Ds. Noordam voor en is de 

muzikale begeleiding weer in handen van de SHH-band 
uit Nieuwerkerk a/d IJssel. 

Verdere info volgt zo snel mogelijk. 
 

Beste jongens en meisjes, 
De kerstvakantie is voorbij en we zijn weer van start 

gegaan met de jeugdclubs. 

Je bent van harte welkom en neem gerust je vriendin 
of vriend mee.  Waar en wanneer: 

Jongens van 4,5 en 6 van basisonderwijs 
Maandagavond 18:45 – 20:00 uur in ’t Voorhof 

Meisjes van groep 4,5 en 6 van het basisonderwijs 

Woensdagavond 18:45 – 20:00 uur in ’t Voorhof 
Jongens en meisjes van groep 7 van het 

basisonderwijs 
Dinsdagavond 19:00 – 20:15 uur in ’t Voorhof 

Jongens en meisjes van groep 8 van het 

basisonderwijs 
Donderdagavond 19:15 – 20:30 uur in ’t Voorhof 

Jongens en meisjes van het voortgezet onderwijs 
Eens per twee weken op vrijdagavond 19.30 uur - +/- 

22:00 uur in de Ontmoetingskerk. 
Vrijdagavond 22 januari staat er schaatsen in 

Rotterdam gepland. 

Dinsdagavond 12 januari is er weer eethuiscatechese. 
Vanaf 18.00 uur ben je van harte welkom 

in ’t Voorhof. Neem gerust een vriend of vriendin mee. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SENIORENMIDDAG  

De eerste seniorenmiddag in 2016 wordt gehouden op 
donderdag 14 januari in 't Voorhof. Aanvang 14.00 

uur.  

Deze middag staat in het teken van de operette.  
De groep "Wiener Mélange" uit Gouda treedt voor ons 

op met het zingen van operetteliedjes en Weense 
melodieën. Daarnaast showen zij de originele kleding 

die gebruikt wordt bij operettes.  
Als u van muziek en zang houdt mag u dit beslist niet 

missen.  

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 12 januari bellen naar: 

Dicky Bremmer, tel. 510480.  

Wij rekenen weer op u en de koffie staat klaar,  
De gastvrouwen.  
 

Het woord is aan jou.....  

Op 21 januari 2016, tijdens de week van gebed, komt 
Dorina Nauta-de Groot, namens Missie Nederland in ’t 

Voorhof, Dorpsstraat 1, in Krimpen aan de Lek een 

presentatie geven naar aanleiding van bovenstaand 
thema rond de tekst: 1 Petrus 2:9. Dit thema gaat 

over hoe God ons roept om Zijn evangelie te vertellen 
in de wereld. Hartelijk welkom!  

Tijd: 9.15-11.15uur, vanaf 9.00uur is er koffie  
Waar: ’t Voorhof, Dorpsstraat 1  

Informatie: 0180510278 - 0180522469  
 

UITNODIGING: Vrienden van Israël in de 

Krimpenerwaard.  
Wij nodigen een ieder van harte uit om op 

maandagavond 18 januari naar onze Bijbelstudie 
avond over Israël te komen. Onderwerp deze avond: 

De terugkeer naar Eretz Israel door Simon Schama (op 

dvd). Plaats : Krimpen a/d Lek ; Ontmoetingskerk 
Hoofdstraat 90; Aanvang 19.30 uur.  
 

 


