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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 
Dienst van vandaag:  

Ds. Noordam 
Lezing 1 Kon 19:1-18 

Lezen: Luk 14:25-35 

 
Alles  

Alles- 
Een schaamteloos woord, opgeblazen van hoogmoed. 

Het moet tussen aanhalingstekens staan. 

Het doet alsof het niets overslaat, 
Alsof het bijeenbrengt, omvat en inhoudt en heeft, 

Maar intussen is het niet meer dan 
Een flard vol tumult. 

(Poolse dichteres Wislawa Szymborska) 

 

Toppers 

Toppers  is de naam voor de nieuwe groep jongeren 
die op 13 oktober voor het eerst bij elkaar komt in de 

soosruimte van onze kerk. Ben je 16 jaar of ouder, dan 
ben je van harte welkom! We gaan voorlopig aan de 

slag met het boekje ‘Toppers van geloven’.  Inloop van 
20.00 - 20.15 uur.  Na een interactief uur rond een 

geloofsthema is er alle ruimte voor een gezellige nazit! 

 
Pastoraal spreekuur 

A.s. donderdagmorgen,  17 oktober,  is er pastoraal 
spreekuur van 9.30-12.30 uur.  Van harte welkom in 

de Ontmoetingskerk. De voordeur is open! 

 
Pastoraat 

Als predikant en  wijkouderlingen zijn we aan het 
nadenken hoe we het pastoraat op een goede manier 

kunnen vormgeven. Zoals u weet is er nog een 
vacature voor wijkouderling.  In het verleden is er al 

een wijk verdeeld over de andere wijken, zodat de 

wijken  vrij groot zijn geworden. Met de vacature die 
er nu is, is het zaak ons af te vragen hoe het ‘omzien 

naar elkaar’ het beste  gestalte kan krijgen.  
Het plan is opgevat om naast de twee wijkouderlingen 

met contactpersonen te gaan werken. Dit principe 

werkt goed bij het ouderenpastoraat.  De 
contactpersonen  leggen een bezoek af en  kunnen 

signalen op pastoraal gebied aan de ouderling en/of de 
predikant doorgeven. Dat betekent concreet dat we op 

zoek  gaan naar zes  personen:  naast iedere 

wijkouderling zullen drie contactpersonen gaan 
werken.  Voelt u of voel jij wat voor deze taak, dan 

horen wij het graag!  
Voor meer informatie kunt u terecht bij de praeses van 

de kerkenraad, Marianne van der Bas. 
 

 

 

 
Een Bijzondere Ontmoeting: 

Vrijdagavond 8 november: een Bijzondere Ontmoeting! 
Op vrijdag 8 november staan we stil bij het feit dat 

precies 45 jaar geleden ons kerkgebouw werd 

geopend. Vanaf 19.30 uur is de kerk open, om 20.00 
uur begint het programma.  

Onder andere komt de architect van toen iets vertellen 
over de bouw en Arie Versluijs speelt enkele 

bijzondere stukken op het orgel. Er is ook volop 

gelegenheid elkaar te spreken over dit bijzondere 
moment. 

Als u nog foto's heeft van die periode dan willen we 
die graag gebruiken. U kunt ze afgeven bij de kerk, of 

scannen en mailen naar Aart Westerduin 
(a.westerduin@online.nl). 

als de foto's ingeplakt zitten, geef dan een seintje, en 

iemand komt ze ter plekke fotograferen! 
 

Inlevertermijn berichten Zondagsbrief: 
Het uiterste inlevertijdstip van berichten voor de 

Zondagsbrief van 27 oktober 2013 wordt eenmalig 

wegens omstandigheden VERVROEGD NAAR 
WOENSDAGAVOND 24 OKTOBER 20.00 UUR. 

Deze editie wordt nog dezelfde avond gekopieerd. 
De redactie 

 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 
….dhr. J. v.d. Leeden,voor zijn verjaardag 

 
Koster 

12-10 t/m 18-10 dhr. L. Hordijk 
19-10 t/m 25-10 dhr. A de Paauw 

 

 
Kerkdienst zondag 20 oktober  

10.00 uur Mw. A ter Schuur 
 

 

 
 

 
 

 
 

z.o.z.   

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

Zingen met hart en ziel  
 

Zondagavond 24 november 2013 

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek 
Met medewerking van Nienke van Andel en onze 
‘eigen’ cantorij. 
  

Op zondagavond 24 november 2013 wordt er een 

zangavond georganiseerd met liederen uit het nieuwe 
liedboek, en rondom het jaarthema ‘Geloven met hart 

en ziel’. 
 

Tijdens deze avond zal Nienke van Andel, 
promovendus liturgiewetenschappen, meewerken en 

wat vertellen over het nieuwe liedboek. 

Zij zal verschillende invalshoeken gebruiken: 
- 'de redactie met hart en ziel aan het werk' - 

een aantal liederen waarbij een mooie 
anekdote uit het redactieproces te vertellen 

valt;  

- 'zingen over hart en ziel' - liederen waarin dit 
onderwerp voorkomt en  

- 'zingen voor je hart en ziel' - enkele liederen 
uit het liedboek die op moeilijke (of leuke) 

momenten in het leven tot je hart en ziel 
kunnen spreken. 

 

Het belooft een gevarieerde en boeiende avond te 
worden, dus noteer deze datum in uw agenda. We 

rekenen op uw stem! 
 

Vergeet niet ook vast de volgende data in te noteren: 

- Vrijdag 17 januari 2014: filmavond, met een 
mooie film waarin het jaarthema wordt beleefd 

en geleefd; 
- Vrijdag 7 februari 2014: een avond rond het 

thema Verantwoord Consumeren. 

 
Commissie V&T 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


