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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  Ds. A. Noordam  
 

Herdenken van de overledenen 
A.s. zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk 

jaar. We noemen de namen van de overledenen uit 

onze gemeente in het licht van de toekomst. Iedereen 
kan persoonlijk een kaarsje aansteken voor iemand die 

wordt gemist. Quintare werkt aan deze dienst mee.  
Zaterdagavond 25 november is de kerk van 18.30-

19.30 uur geopend voor iedere dorpsgenoot die graag 

een geliefd persoon willen gedenken. Er klinkt zachte 
muziek en er kan een kaarsje worden aangestoken.  

 
Voorbereiding kloosterweekend 

Degenen die zich hebben aangemeld voor het 
kloosterweekend komen een uur bij elkaar voor 

kennismaking met elkaar en met het klooster in 

Egmond-Binnen. Datum: donderdag 23 november van 
19.30-20.30 uur. we komen bij elkaar in de 

kerkenraadskamer. 
 

Heel de gemeente bakt - Kerkproeverij 

In Samenwijzer schreef ik een stukje over het 
gezinshuis aan de Maasstraat en het idee aan het 

einde van elke maand iets lekkers vanuit de 
Ontmoetingskerk daar te bezorgen. De appeltaart eind 

oktober is enthousiast ontvangen! Ook voor deze 

maand heeft zich al iemand gemeld. Prachtig! Wilt u 
ook een keer iets bezorgen? U kunt zich melden bij 

diaken Marian de Paauw.  
 

Vrije dagen 
Voor alle drukte rond en in de decembermaand gaat 

beginnen, heb ik nog een paar dagen vrij. Tot en met 

woensdag 22 november ben ik afwezig. In heel 
bijzondere omstandigheden ben ik via onze scriba 

(dhr. Sicco Kooistra, tel. 551290) bereikbaar. 
ds. Luci Schermers 

 

 INFO ZWO  
Vorig jaar hebben we ons verbonden aan een nieuw 

thema: KINDEREN IN DE KNEL.  
Tijdens de ZWO dienst van 5 november 2017 hebben 

wij u kennis laten maken met het project SAVE in 
India, één van de projecten die bij het thema horen.  

De collecte die tijdens de dienst is gehouden heeft het 

mooie bedrag van € 238,45 opgebracht.  
Met dit bedrag kan SAVE bijvoorbeeld twee kinderen 

een jaar overbruggings-onderwijs geven.  
Bedankt!  ZWO  

 

De bloemen van deze zondag gaan naar….  
… mw. L. Landman voor haarverjaardag en naar  mw. 

N.v.d. Schans als bedankje. 

 “ Vrienden van Israel in de Krimpenerwaard “ 
nodigen u allen van harte uit voor de ISRAEL AVOND 

van aanstaande Woensdagavond 22 november 2017. 
AANVANG 19.45 uur – Inloop vanaf 19.15 uur. 

Dit is de derde avond van een seminar van 3- 

avonden. Het THEMA van deze avond is ISRAEL, HOOP 
VOOR DE WERELD. SPREKER is ds. Jaap de Vreugd. 

Deze avond wordt gehouden in de : Ontmoetingskerk 
aan de Hoofdstraat 90 in Krimpen aan de Lek 

Neem gerust familie en vrienden mee naar deze mooie 

en boeiende avond!! Weet U welkom!! 
Namen het team “ vrienden van Israel in de 

Krimpenerwaard”Jaap Bremmer-tel: 0180-510480 / 
mobiel: 06-18301351. NB. Er worden mede op deze 

avond, Israel producten aangeboden. 
 

Klezmermuziek in het cultuurhuis 

Komende zaterdagavond speelt het Ensemble Noa 
klezmermuziek in het cultuurhuis. Deze jiddische 

muziek heeft, net als het leven zelf, veel gezichten: nu 
eens ingetogen, gevoelig of droevig, dan weer 

spetterend en vrolijk. Zaterdagavond 25 november, 

aanvang 20.00 uur. Toegangskaarten kosten 10 euro. 
 

SCHOENMAATJES GEZOCHT  
Een cadeau van kind tot kind!  

Ook dit jaar organiseren de diaconieën van beide 

kerken weer de jaarlijkse “actie Schoenmaatjes” van 
stichting Edukans. Een actie waarbij de kinderen van 

Nederland een schoenendoos met schoolspullen, 
speelgoed en toiletartikelen vullen en versieren voor 

kinderen in arme landen die dan onverwacht een 
cadeautje ontvangen.  

Hoe u een schoenendoos kunt vullen staat uitgebreid 

in de folder die in de ontmoetingsruimte voor u 
klaarligt en op de website van Edukans 

(www.edukans.nl/schoenmaatjes).  
Ook een financiële bijdrage is welkom. Een doos 

versturen kost ook geld en dat kunt u storten op 

bankrekening NL10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. de 
diaconie van onze kerk onder vermelding van “Actie 

schoenmaatjes”. Op zaterdag 9 december a.s. kunt u 
de dozen van 10.00 uur tot 12.00 uur inleveren in de 

crècheruimte van onze kerk. Heeft u nog vragen? Stel 
ze gerust bij Agnes Huizer, telefoon 06-48398548.  

De diaconie  

 
Koster 

18-11 t/m 24-11 dhr.  J. Broekhuizen  
25-11 t/m 01-12 dhr. C. vd Schans 

 

Kerkdienst zondag 26 november 
10.00 uur  ds. L. Schermers  


