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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  
Mevr. M. Berends-van Waardenberg 

Thema: Heb je naaste lief als jezelf 
Schriftlezing: Leviticus 19:1-2 en 9-18 

Schriftlezing: Marcus 12:28-34 (Naardense Bijbel) 

 
Pastoraal spreekuur 

Omdat ik weer mobiel ben en in staat om 
huisbezoeken te doen, zal ik niet meer elke 

donderdagochtend in de kerk aanwezig zijn. 

Met ingang van september hoop ik 
elke derde donderdag van de maand in de 

kerkenraadkamer aan het werk te zijn. 
Loopt u gerust binnen wanneer u wat te vertellen of te 

vragen hebt.  
De koffie en de thee staat klaar! 

Uiteraard kunt u me altijd bellen of mailen. 

Het eerstvolgende pastoraal spreekuur is op 
donderdag 19 september van 9.30 – 12.30 uur. 

ds. Luci Schermers 
 

Van de kerkenraad 

Op 23 juni is afgekondigd dat wij mevrouw A. Huizer – 
van Veldhuizen als diaken wilden benoemen. 

U heeft dat al kunnen lezen in de zondagsbrief en in 
de Samenwijzer. Wij begrijpen dat dit voorstel voor 

sommigen moeilijk kan zijn en hebben daar dus 

rekening mee gehouden. Helaas is ons pas heel laat 
ter ore gekomen dat ook anderen in de gemeente 

moeite hebben met deze voorgenomen benoeming. 
Hoewel de kerkenraad van mening is dat ieder mens 

een nieuw begin moet kunnen maken, kwam dit 
voorstel voor sommigen te vroeg. Daarom zal Agnes 

dit jaar nog niet tot diaken worden bevestigd en dus 

geen ambtelijke taken vervullen. Wij zijn dankbaar dat 
zij bereid is als "diaconaal medewerker" het team van 

diakenen te versterken, zodat er geen hiaat hoeft te 
vallen in het diaconale werk. Wij verwachten volgend 

jaar wel tot bevestiging over te kunnen gaan. 

 
Nieuwe Liedboek 

Vandaag heeft de Cantorij voor de dienst weer 
geoefend. Ook de volgende zondagen, 8 en 15 

september beginnen we weer om 9.15 uur. 
Wie er vandaag niet was, kan volgende week nog 

aanschuiven. Zondag 15 september hopen we dan 

weer wat nieuwe liederen te introduceren. 
En wie thuis wil oefenen...de bestelde (en betaalde) 

liedboeken liggen klaar in de hal! 
 

Samenwijzer 

Samenwijzer 29.1 is voor de periode 15 september t/m 
27 oktober 2013. De sluitingsdatum van uw kopij is 

zondag 1 september. 

Gespreksgroep : 
Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen. 

De gespreksgroep komt op 10 september 
a.s. bijeen bij : 

Ineke Kerver, Groenland 20,Telefoon 0180 513522. 

We behandelen dan de Open Deur van 
september en het thema is ESTER. 

U bent welkom. 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

… de dhr. J. v.d. Molen voor zijn verjaardag op 2 sept. 
 

De bloemen van de afgelopen zondagen zijn gegaan 
naar: 

28 juli voor de dhr. R. v Mastrigt voor zijn verjaardag 
4 augustus voor Mw. Dijk Bouw voor haar verjaardag 

11 augustus: de dhr. A.Jonker voor zijn verjaardag 

18 augustus: de dhr. P.J.v.’t Riet voor zijn verjaardag 
25 augustus: mw.J eannette Sluyter ter bemoediging 

 
Let op: 

In tegenstelling tot wat er vermeld staat in de 

Samenwijzer in het schema erediensten, is de juiste 

datum van de startzondag op 22 september!  

 

22 september 2013 STARTZONDAG 
Zoals inmiddels al een aantal keer aangekondigd zal op 

zondag 22 september 2013 de startzondag zijn, die we 
als volgt hopen in te vullen. 

Na de kerkdienst is er (zoals gebruikelijk) 

koffiedrinken, waarna we gezamenlijk een leuk spel 
gaan doen. Misschien kunt u vast beginnen met 

oefenen, er zal wel iets van uw kennis worden 
gevraagd… 

We hopen op goed weer, zodat we het spel buiten 
kunnen spelen, op het terrein achter het Baken.  

Het is misschien aan te raden om bij mooi weer op de 

fiets naar de kerk te komen, zodat u na het koffie 
drinken wat gemakkelijker naar het buitenterrein kunt. 

De wandelaars onder ons kunnen natuurlijk gewoon 
met de benenwagen gaan. Voor de mensen die wat 

minder goed ter been zijn, zullen een aantal auto’s 

rijden, zodat niemand achter hoeft te blijven. 
 

Na het spel (en meedoen is belangrijker dan winnen!), 
is het tijd voor een gezamenlijke picknick. Omdat 

smaken nu eenmaal verschillen en we geen (culinair) 
talent verloren willen laten gaan, willen we iedereen 

vragen iets lekkers mee te nemen voor de picknick.  

Dat kan van alles zijn, denk bijvoorbeeld aan 
sandwiches (of gewoon dubbele boterhammen), 

wraps, hartige taart, worstenbroodjes, pannenkoeken, 
salades, fruit, komkommer, tomaat, enz.  



 
 

 
Het is de bedoeling dat u iets lekkers mee neemt voor 

minimaal het aantal personen waarmee u komt. U kunt 
de spullen voor de dienst inleveren in de keuken, het 

vervoer naar het spelterrein wordt geregeld. Ook voor 

drinken zal worden gezorgd. We hopen op een 
gezellige picknick, met voor elk wat wils. 

Bij minder goed weer zullen de activiteiten in het 
kerkgebouw worden georganiseerd. 

 

Voor de jeugd van 4 – 8 jaar en 8 - 15 jaar zijn er een 
gezamenlijke programma’s met de jeugd van de 

dijkkerk. Na de kerkdienst wordt er ook in de dijkkerk 
eerst wat gedronken met elkaar en daarna gaat de 

groep van 4 t/m 8 jaar een puzzeltocht met spelletjes 
doen. 

Voor de 8 t/m 15 jarigen is er ook een leuk 

programma met verschillende spelletjes, dit wordt 
gehouden op de ijsbaan in Krimpen aan de Lek.  

 
Daarna kunnen alle kinderen lekker pannenkoeken 

eten.  

Hou deze datum dus vrij in uw/jouw agenda! 
 

Commissie V&T 
 

 
Koster 

31-08 t/m  6-09 dhr. P van Gorkum 

 7-09 t/m 13-09 dhr. C. van der Schans 
 

Kerkdienst zondag 8 september 
10.00 uur Ds. Van Alphen-Keijzer 


