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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van deze morgen:  
Ds  L. Schermers 

Eerste lezing II Kon5: 1-8  Tweede lezing II Kor 3: 1-6  
 

Traktatie 

De traktatie bij de koffie is van Roel en Etty Tieleman. 
Zij hopen 8 september 50 jaar getrouwd te zijn. 

 
Startzondag! 

18 september is het startzondag. Net als voorgaande 

jaren willen we met de jongeren van 4 – 15 jaar  
spellen doen op het bekende Thialf terrein. 

De volgende spelletjes willen we o.a. dit jaar gaan 
doen:  volleyballen, voetballen, touwtrekken,  

brancard rijden, kruiwagenrace. 
Na deze spellen gaan wij naar het Voorhof waar we 

met z’n allen pannenkoeken gaan eten. Kom je ook? 

Neem gerust je vrienden/vriendinnen mee. 
Tot dan! Peter Haspels, Gerrit Jansen, Roger Korevaar, 

Driesje Klerk, Gert-Jan Karssen, Christian Kerkstra en 
Gera Spruijt 

 

Amnesty International 
Papoea-activist Steven Itlay en dertien anderen 

verzamelden zich op 6 april 2016 bij een kerk om 
samen te bidden als steunbetuiging aan een 

organisatie die zich geweldloos inzet voor een 

onafhankelijk West-Papoea.  
De autoriteiten pakten Itlay op en klaagden hem aan 

voor rebellie. Hij kan levenslang krijgen.  
Itlay wordt vastgehouden in een kamer zonder 

daglicht of goede ventilatie. Ook krijgt hij maar twee 
keer per dag te eten. Vaak is dat alleen rijst of 

noedels. Door de slechte omstandigheden heeft hij last 

van pijn op zijn borst en hoofdpijn. De politie weigert 
hem echter door een arts te laten onderzoeken en 

behandelen. Ook mag hij zijn familie maar tien 
minuten zien als zij op bezoek komen. Ze mogen niet 

in hun eigen Papoea-taal spreken en worden streng in 

de gaten gehouden. 
Wat kun jij /kunt u doen? 

Schrijf vóór 1 september 2016 een brief naar de 
autoriteiten in Indonesië. Roep hen op Steven Itlay vrij 

te laten. Voorbeeldbrief op de achterzijde en op de 
website van de kerk bij de zondagsbrieven. 

 

BEDANKT 
Hartelijk bedankt voor alle medeleven, kaarten, 

bezoekjes, enz., die ik ontvangen heb, toen ik in het 
ziekenhuis en zorghotel was,vanwege mijn gebroken 

rug. Het heeft mij /ons erg goed gedaan.  Ik zal nog 

lange tijd moeten revalideren, al ben ik inmiddels 
gelukkig wel weer thuis.  

Hartelijke groet, Anny van den Dool - van Dijk 

Samenwijzer 
De kopij voor de Samenwijzer 32.1 over de periode 11 

september t/m 30 oktober 2016 dient uiterlijk zondag 
4 september a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn. 

 

WISSELLIJST:  
Verbeelding Jaarthema:Deel je leven met …  

De verbeelding van het jaarthema zal dit jaar een 
wisselende collectie zijn, die met magneten binnen een 

lijst vast gezet kan worden. De bedoeling is dat er elke 

maand een nieuwe collage te zien zal zijn, in het kader 
van ‘Deel je leven met … ‘ Een soort wissellijst dus.  

Daarbij hebben we uw hulp nodig! Dus heeft u iets 
leuks, leerzaams of bemoedigends om te delen, dan 

kunt u – eventueel gezamenlijk – een ‘aflevering’ van 
de wisselende verbeelding voor uw rekening nemen.  

We denken daarbij aan bijvoorbeeld een foto, slogan, 

gedicht, tekening, of wat u nog meer wilt delen, voel u 
vrij! Begint het bij u al te borrelen en heeft u al een 

idee gekregen, dan kunt u dit melden bij één van de 
commissieleden van V&T, dan kunnen we er gelijk 

mee aan de slag!  Mailen kan ook naar:  

commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl  
We willen graag uw deelgenoot worden!  

Commissie V&T  
 

UITNODIGING:7 bijbel-studie avonden over Israël  

U bent van harte welkom op onze Bijbelstudie avonden 
in de Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 90 in Krimpen aan 

de Lek, aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 
uur. Gebruikt wordt het studiemateriaal ‘Focus op 

Israël’ van Christenen voor Israël te Nijkerk. Neem 
gerust iemand mee voor deze bijzondere avonden. 

Zeer zeker de moeite waard. Informatie: Jaap 

Bremmer 0180-510480 ; Leen van der Vlist 0180-
682262 of Piet Heuvelman 06-20595372  

maandag 5 september : Gods liefde voor Israël  
maandag 3 oktober : Gods verbonden met Israël  

maandag 7 november : Gods doel met Israël  

maandag 12 december : Israël en de kerk  
maandag 16 januari 2017 : haat tegen Israel  

maandag 13 februari 2017 : de terugkeer van Israël  
maandag 13 maart 2017 : de Koning van Israël  

 
De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

…. Mevr. v Vliet-Kwinkelenberg voor haar verjaardag.  

 
Koster 

27-08 t/m 02-09 dhr. v.d. Vaart  
03-09 t/m 09-09 dhr. J. Klerk  
 

Kerkdienst zondag 4 september   

10.00 uur Mevr. E. van Westen   

 


