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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: 
ds C. Versteeg 

Lezing O.T.: Jeremia31:15 – 17 
Lezing N.T.:  Mattheüs 2:13 – 18 

 

Nieuwjaarswens  
Als je gelooft in de macht  

van een open hand  
als je gelooft dat wat mensen vereent  

belangrijker is dan wat verdeelt;  

als onrecht dat anderen wordt aangedaan  
je even boos maakt  

als wanneer het jezelf betreft;  
als je kritiek weet te accepteren  

zonder je te verdedigen  
en er je profijt mee te doen;  

als je zomaar tijd hebt voor anderen,  

als je gelooft dat verschillend zijn  
rijkdom inhoudt en geen gevaar,  

als een kind je nog kan ontwapenen  
als een vreemdeling  

nog als een broer voor je is;  

als je je kunt inzetten voor onderdrukten  
zonder de held uit te hangen;  

Ja, dan zal volgend jaar vrede brengen,  
dan zal volgend jaar mooi zijn,  

dan zal volgend jaar gezegend zijn  

en een heel jaar vol hoop zijn.  
Ya Mutuale-Balume, West Afrika  

 
 

INZAMELING VOEDSELBANK 
Op verzoek van een aantal gemeenteleden wordt er dit 

jaar weer een inzameling gehouden voor de 

Voedselbank Krimpenerwaard in Schoonhoven. 
Het gaat daarbij om houdbare etenswaren, zoals 

koffie, pasta, rijst, sauzen ed., maar 
ook om verzorgingsproducten, zoals shampoo, 

deodorant ed.  Omdat we de spullen voor de kerst 

willen overhandigen, is het natuurlijk ook leuk om er 
wat luxe of lekkere dingen bij te kunnen schenken. 

Kijkt u bij het boodschappen doen of u iets extra’s 
voor de Voedselbank kunt meenemen? U kunt uw 

bijdrage dan zondags in de kerk inleveren, 
in de Ontmoetingsruimte zullen dozen klaar staan. De 

inzamelactie start m.i.v. december. Van harte 

aanbevolen! 
MvdB 

 
 

 

 
 

 

Naar de ark van Noach! 
Voor wie?  

Voor  jong, voor oud, voor gezinnen… 
Wanneer? 

Zaterdag 17 januari 2015 

Plan? 
Bij de ark van Noach te Dordrecht  om 11.00 uur  

starten met het bezoek.  Er kan lekker worden 
rondgekeken in deze ark op ware grootte. Voor de 

kinderen is er een speurtocht. Om 12.30 willen we 

gezamenlijk lunchen. (dit kan met een meegebracht 
lunchpakket, maar ook ter plekke is eten te koop) 

Hoe er heen? 
*met de waterbus: we fietsen dan naar Krimpen aan 

de Yssel, hebben een leuke boottocht naar Dordrecht 
en in Dordrecht fietsen we in enkele minuten tijd naar 

de  ‘ark’.  (handig is dan om je ov-chip kaart mee te 

nemen, de fiets kan gratis mee op de boot) De boot 
vertrekt om 10.17 uur uit Krimpen. 

*per auto: ter plekke, Maasstraat 14, kan tegen 
betaling geparkeerd worden.  

Kosten? 

Voor kinderen tot en met 12 jaar is de toegang 7,50 
euro Vanaf 13 jaar  12,50 euro 

Als de groep waar we mee komen groot genoeg is, 
ontvangen we groepskorting. 

Aanmelden? 

Ja graag, dit i.v.m. organisatie en mogelijke 
groepskorting. Uiterlijk 11 januari. 

Dit kan op het formulier dat hangt bij het koffieloket. 
Of bij één van de mensen van de  

groep Vorming & Toerusting. 

 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

….de Fam. Elfrink als groet van de kerk. 

 

Koster 
31-12 t/m 02-01 dhr. A. Voogt 

03-01 t/m 09-01 fam. de Gier 
 

Kerkdiensten  

31 december 19.00 uur ds. A. van Bergen 

 
 1 januari 10.30 uur ds. L. Schermers 
 4 januari 10.00 uur ds. A. Noordam 

 


