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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: ds. M. Berends v.Waardenberg 
 

Kinderen en avondmaal 
De vlaggetjes die u aan de kansel ziet hangen zijn 

woensdagmiddag gemaakt door de kinderen van de 

kindercatechese. We spraken over het Pesachmaal dat 
de Joden vieren: feest van bevrijding uit de slavernij. 

Jezus vierde het Pesach ook en gaf er een nieuwe 
betekenis aan: met Hem mogen wij vertrouwen op een 

God die ook ons bevrijdt en nieuw leven geeft. 

 
Herfstvakantie 

Komende is het herfstvakantie en ben ik een weekje 
vrij. We zijn gewoon thuis: bij bijzonderheden dus ook 

bereikbaar. ds. Luci Schermers 
 

Top2000-dienst 

Op 16 februari 2020 willen we weer een Top2000-
dienst houden in onze Ontmoetingskerk. Mooi om nu 

al na te gaan denken over een song die jou aanspreekt 
en die je zou willen (mee)zingen. De vraag voor nu: 

Wie wil mee denken en mee organiseren? Meld je dan 

aan bij Bettina Pols: bbpols@gmail.com of bel 
511.027. 

 
VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND 

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 bij 
het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte 

 
Collectes 20 oktober 

Vandaag zijn er 3 collectes: 

1ste Kerk 
2de Diaconie 

3de Werelddiaconaat (HA) 
 

Samenwijzer 

De kopij voor SamenWijzer 35.2 over de periode 27 
oktober t/m 8 december 2019 dient uiterlijk zondag 20 

oktober a.s. bij de redactie ingeleverd te zij 
 

Lev om stappen te zetten naar God. 
Heb je moed/lev om vanuit je vertrouwde omgeving, 

je comfortzone, naar een heel andere, nieuwe, 

moeilijker stad te vertrekken? Amsterdam? Orland 
Bottenbley verteld via een dvd bij de 

Vrouwenbijbelstudiekring over zijn roeping, hoe hij 
lef/moed krijgt om het evangelie van Jezus Christus te 

verkondigen, nadat hij 2x de stem van de Heer had 

gehoord. Wanneer: donderdag 31 oktober, 
Waar: ’t Voorhof, Dorpsstraat 1, Krimpen aan de Lek. 

Tijd:9.15-11.15uur. Info: 0180510278 – 0180522469. 

Vakantie bijbel club   
Krimpen aan de Lek in de 

Herfstvakantie 
 

De voorbereidingen voor 

de VBK (Vakantie 
Bijbelclub Krimpen) draaien weer op volle toeren. Dit 

jaar is het Thema “SCHATRIJK”. Wil jij weten hoe je 
schatrijk kunt worden? Kom dan naar de VBK! 

Bijbelverhalen, liedjes zingen, knutselen, toneel en spel 

staan zoals ieder jaar weer op het programma. En 
natuurlijk zijn ook de 

beren Brom en Berry 
van de partij. 

Het worden weer drie 
spannende dagen voor 

alle kinderen van groep 

1 t/m groep 8 van de 
basisschool. Opgeven is 

niet nodig. De kinderen 
kunnen van woensdag 

23 t/m vrijdag 25 

oktober 2019 om 9.15 
uur naar de 

Ontmoetingskerk te Krimpen aan de Lek komen. Het 
programma is om 12 uur afgelopen. 

Vrijdagavond om 18.30 uur sluiten we de VBK weer af 

met een feestavond. Alle ouders, familie en vrienden 
zijn van harte welkom. Op deze avond kijken we op de 

laatste drie dagen terug. Natuurlijk zullen de kinderen 
ook laten zien, wat ze deze dagen gedaan hebben. 

Wilt u als vrijwilliger mee doen, dan bent u van harte 
welkom. 

Voor informatie en vragen kunt u mailen naar 

vbkkrimpen@gmail.com. 
 

De bloemen van vandaag zijn voor….. 
…. de hr. D. Sluijter ter bemoediging.  

Tweede bos voor de hr.A.de Pauw, Beterschap ! 

 
Koster  

19-10 t/m 25-10 dhr. A. Voogt 
26-10 t/m 01-11 fam. de Gier  

 
Kerkdiensten zondag 27 oktober    

10.00 uur Ds. J. W. Leurgans 
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