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Dienst van vandaag : Ds. A.D. Noordam 
 

Bijbelverhaal 
Deze week is het jouw en uw laatste kans om uw 

favoriete Bijbelverhaal door te geven.  

Volgende week maak ik graag het "Mooiste 
bijbelverhaal van Krimpen aan de Lek" bekend.  

De top-3 wordt langzamerhand zichtbaar. Daarom 
graag uw verhaal nog doorgeven, want dat kan de 

doorslag geven!        ds. Luci Schermers 

 
Startzondag 

Zondag 17 september houden we open huis. Er is om 
10.00 uur een laagdrempelige kerkdienst, waar jong 

en oud welkom is. Breng gerust kinderen, 
kleinkinderen, familie en buren mee. Iedereen hoort 

erbij. Bij de deur krijgt u een flyer uitgereikt. Deze 

kunt u bij een van de buren of bij een ander afgeven 
of in de brievenbus doen. Na de dienst is er een 

programma met aktiviteiten van V&T. 
 

SamenWijzer: 

Om de naam van ons kerkblad meer inhoud te geven, 
streven we er naar om in het vervolg “SamenWijzer”  

met twee hoofdletters te vermelden. Dan is het niet 
alleen samen wijzer worden, maar ook samen de 

richting wijzen, 

hoe we behoren te leven en met elkaar om dienen te 
gaan. Ik denk, dat de bedenker van de naam 

SamenWijzer, dit ook zo heeft bedoeld. 
In de SamenWijzer 33.1 is de kopij al aangepast. 

De nieuwe schrijfwijze wordt overigens al jaren 
gebruikt op de voorzijde van ons kerkblad. 

Een hartelijke groet,    Ruud 

 
Collecteafkondiging 

De eerste collecte van vandaag is bestemd voor JOP, 
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. 

Met uw bĳdrage aan deze collecte kan de ontmoeting 

tussen generaties in de kerk gestimuleerd worden. 
Vaak is er in de kerk geen of weinig contact tussen 

jonge en oudere generaties. Dat is jammer.  
JOP ondersteunt gemeenten daarom met kennis, 

inspiratie en een netwerk om ervaringen en activiteiten 
uit te wisselen. JOP gelooft, in een kerk waar 

generaties niet zonder elkaar kunnen. Waar jong en 

oud elkaar ontmoeten vanuit het geloof dat ze elkaar 
keihard nodig hebben. Help ons zoveel mogelijk 

protestantse kerken te helpen dit daadwerkelijk te 
realiseren! 

 

 

PRODUCT VAN DE MAAND 
Bij onze zusterkerk aan de Lek wordt sinds maart van 

dit jaar het product van de maand ingezameld. Met de 
ontmoetingskerk willen wij hun vanaf volgende week 

(startzondag)  daaraan mee gaan helpen. Het werkt 

als volgt: 
In de zondagsbrief geven we elke week aan wat het 

PRODUCT VAN DE MAAND is dat voor de voedselbank 
IJssel en Lek (nooduitgiftepunt 'Wal 61 te 

Schoonhoven') ingezameld wordt. Dit product wordt 1 

maal per maand weggebracht. Het streven is om ca. 
200 gelijksoortige producten in te zamelen over 

meerdere zondagen, zodat de voedselbank bij 
eenieder het zelfde product kan afgeven. Het product 

van de maand september is hagelslag en 
chocoladepasta. Als u mee wilt doen, dan kunt U dit 

product zondags meenemen en in de daarvoor 

bestemde krat doen. Die krat staat in de 
ontmoetingsruimte op de tafel bij het ZWO-bord.  Van 

harte aanbevolen.                      De diaconie. 
  

Gratis boekje ”Ik ben geliefd”. 

JOP heeft een boekje gemaakt met geloofsverhalen 
van kinderen en jongeren.  Bij de uitgang liggen 

antwoordkaarten waarmee dit boekje aangevraagd kan 
worden. 

  

Noodhulp overstroming Bangladesh en Nepal 
Zeker 600 mensen zijn de afgelopen dagen 

omgekomen bij de overstromingen in Nepal en 
Bangladesh door verdrinking, beten van waterslangen, 

ingestorte huizen en modderstromen. In totaal zijn 
ruim 16 miljoen mensen in de regio getroffen en is er 

meer dan 510.400 hectare bebouwde grond vernietigd. 

Kerk in Actie en ICCO bieden nu al noodhulp aan 
slachtoffers. Namens onze kerk heeft de diaconie 250 

euro overgemaakt.   Indien U deze aktie ook wilt 
steunen, dan is uw bijdrage welkom op NL 89 ABNA 

0457 457 457 ten name van Kerk in Actie - Noodhulp 
Bangladesh en Nepal. 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar….  

… mw. Bremmer-v.d. Berg voor haar verjaardag. 

 
Koster 

09-09 t/m 15-09 dhr. C. vd Schans 
16-09 t/m 22-09 dhr. A. de Paauw 

 

Kerkdienst zondag 17 september  Startzondag 
10.00 uur  Ds. L. M. Schermers 

 

 

 



 
 

 

Zin om een keer naar de kerk                                                                                  

te gaan? 

Dan is dit je kans: 

Zondag 17 september 

  10.00 - 11.00 uur 

 Ontmoetingskerk 

   Dienst voor jong en oud 

         Leuke muziek 

 
 

Toneelgroep DUO treedt op met:  

JIJ HOORT ERBIJ 
 


