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Dienst van vandaag: ds. L. Schermers
Samenwijzer
De kopij voor de SamenWijzer 33.3 over de periode 10
december 2017 t/m 21 januari 2018 dient uiterlijk
Eeuwigheidszondag
zondag 3 december a.s. bij de redactie ingeleverd te
Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk
zijn.
jaar. We noemen de namen van de overledenen uit
onze gemeente in het licht van de toekomst. Iedereen
Informatieboekje Ontmoetingskerk.
kan persoonlijk een kaarsje aansteken voor iemand die
Een dezer dagen ontvangt u (heeft u inmiddels
wordt gemist. Quintare werkt aan deze dienst mee.
ontvangen) het nieuwe informatieboekje 2017
Een goede dienst gewenst!
van de Ontmoetingskerk. Het vervangt het
informatieboekje van 2015.
Pastoraal inloopuur
We hopen, dat dit nieuwe boekje volledig is
Donderdag 30 november ben ik vanaf 9.00 uur in de
bijgewerkt. Hoewel gegevens snel kunnen wijzigen.
kerkenraadskamer aan het werk. U of jij bent welkom
Dank aan Sicco Kooistra en Rob van Westen, die
voor een gesprek, maar ook als u gewoon wat te
samen met mij voor de inhoud van de uitgave hebben
melden of te vertellen hebt. De koffie en thee zijn
zorg gedragen. Dinsdag 21 november is de kopij naar
klaar. Welkom!
ds. Luci Schermers
Arie de Paauw verzonden. Hij regelt het drukwerk en
de verspreiding hiervan.
Bij de bloemschikking: Steunpilaar
Een hartelijke groet, Ruud
een mens
soms steunpilaar
‘Een parel in Gods hand’
soms steun zoekend
Je bent een parel in Gods hand,
krachtig en zwak
Dus: uiterst kostbaar in zijn ogen
Bij alles wat je overkomt
God
Blijft Hij met je bestaan bewogen
steunpilaar
Hij houdt je vast,
mensen zoekend
Al zal je dat misschien niet altijd zo direct ervaren.
krachtig en zwak
Juist daarom bid ik dat Hij zich
trouw
Opnieuw aan je zal openbaren,
eeuwig trouw
Zodat je met een rustig hart
onze doden
Je aan Zijn zorg kunt toe vertouwen.
veilig bij Hem.
Hij weet per slot wat jij als mens
Aan angst en pijn nog kunt verstouwen.
Voedselbank – Product van de maand
Het product van de maand november is
Zolang je vanuit dat besef
zonnebloemolie of olijfolie. Het inzamelen is voor het
Je toekomst door Hem laat bepalen
uitgiftepunt van de Voedselbank IJssel en Lek te
Zal Hij gewoon van dag tot dag
Stolwijk. Het product kan worden ingeleverd in de
Het beste uit je blijven halen.
daarvoor bestemde krat die staat bij het ZWO-bord in
Hij zal er tastbaar voor je zijn
de ontmoetingsruimte. Het product van de maand
Om je ook hier doorheen te dragen.
december zal zijn vis in blik.
Je mag het- kwetsbaar als je bentook nu met die belofte wagen
Doppen sparen voor blinde geleidehonden.
Plastic doppen en deksels van frisdankflessen of
De bloemen van deze zondag gaan naar….
pindakaaspotten zijn geld waard. Het KNGF heeft een
… mw. A. Pols-Jonker voor haar verjaardag.
actie waarbij ze via depots deze doppen inzamelen en
met de opbrengst kunnen ze blinde geleidehonden
Koster
opleiden. Cindy Spruit maakte ons hierop attent. In
25-11 t/m 01-12 dhr. C. vd Schans
Krimpen aan de Lek hebben we ook een inzamelpunt;
02-12 t/m 08-12 Fam. de Gier
namelijk de beheerder van sporthal de walvis. Hij
ontvangt de doppen graag schoon en droog en zorgt
Kerkdienst zondag 3 december
ervoor dat ze bij de landelijke depots komen.
10.00 uur Ds. F. Wierdsma
Meer informatie kunt U vinden op
www.geleidehond.nl/doppen.
Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

SCHOENMAATJES GEZOCHT
Een cadeau van kind tot kind!
Ook dit jaar organiseren de diaconieën van beide
kerken weer de jaarlijkse “actie Schoenmaatjes” van
stichting Edukans. Een actie waarbij de kinderen van
Nederland een schoenendoos met schoolspullen,
speelgoed en toiletartikelen vullen en versieren voor
kinderen in arme landen die dan onverwacht een
cadeautje ontvangen.
Inmiddels hebben al meer dan 2,6 miljoen kinderen
meegedaan aan de schoenendoosactie. We hopen
natuurlijk van harte dat u en uw (klein)kinderen ook
dit jaar weer meedoen! Hoe u een schoenendoos kunt
vullen staat uitgebreid in de folder die in de
ontmoetingsruimte voor u klaarligt en op de website
van Edukans (www.edukans.nl/schoenmaatjes).
Ook een financiële bijdrage is welkom. Een doos
versturen kost ook geld en dat kunt u storten op
bankrekening NL10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. de
diaconie van onze kerk onder vermelding van “Actie
schoenmaatjes”. U kunt uw bijdrage ook in een
envelop doen waarop u schrijft “Actie schoenmaatjes”
en deze in de daarvoor bestemde doos in de
ontmoetingsruimte deponeren.
Heeft u geen gelegenheid of middelen om een hele
doos te vullen, dan kunt u ook losse spullen, o.a.
toiletartikelen, tekenmateriaal en schone kleine
knuffels (zie folder/website) deponeren in een doos die
t/m 3 december in de Ontmoetingsruimte staat.
Op zaterdag 9 december a.s. kunt u de dozen van
10.00 uur tot 12.00 uur inleveren in de crècheruimte
van onze kerk. Diakenen van beide kerken zijn dan
aanwezig om uw schoenendoos in ontvangst te
nemen.
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust bij Agnes Huizer,
telefoon 06-48398548.
Namens de kinderen van o.a. Kenia, Malawi, Oeganda,
Albanië en Irak willen wij u bij voorbaat hartelijk
danken voor uw gaven en inzet!
De diaconie
Uit de gemeente
Op vrijdag 10 november is Jens Arie Jacob, zoon van
Arjan en Ingrid Blanken-Schreuder, geboren.
Met hartelijke groet
Erik en Wietske Schreuder.

Wat wij van de Joden kunnen leren
Op 30 nov a.s. komt Cor Verkade - bekend o.a. als
politiek commentator bij zowel de Reformatorische
Omroep als Family7 - spreken bij de
Vrouwenbijbelstudiekring. Het thema is:
‘Wat wij van de Joden kunnen leren’. Hij schrijft
hierover het volgende: De verhouding tussen het
Joodse en het Christelijk geloof is altijd een
spannende. Tussen de tragische uitersten van de
vervangingstheologie en imitatie-Jodendom is er een
wijze weg mogelijk, nl.: Kijken wat we als Christenen
van het Jodendom kunnen leren, oftewel: Hoe kan het
Joodse geloof het Christelijk geloof verrijken? Behalve
spreker en politicoloog is Cor Verkade ook jurist,
zelfstandig ondernemer en is hij verbonden aan de
Hogeschool in Amersfoort. Iedereen is van harte
uitgenodigd om deze morgen te komen luisteren en
over het onderwerp na te gaan denken.
Waar: ‘t Voorhof, Dorpsstraat 1. Tijd: 9.15-11.15 uur,
vanaf 9.00 is er koffie.
Informatie: 0180510278-0180522469.
Samen kerken voor Oeganda
Er wordt hard gewerkt aan verschillende acties voor
Samen kerken voor Oeganda. Op 11 november is er
een benefietconcert gehouden in de Ark. Deze actie
heeft ruim €1100,- opgeleverd! Geweldig dat ook
Tanya van der Meulen haar medewerking heeft
verleend. Het was fijn om ook mensen uit onze
gemeente te zien.
De volgende actie is alweer in voorbereiding:
Samen kerken voor Oeganda organiseert op
zaterdagavond 27 januari 2018 een gezellige
dineravond waarbij een Afrikaans driegangenmenu zal
worden geserveerd. Om van dit heerlijke diner te
kunnen genieten zijn er dinerbonnen te koop. Deze
kunt u zelf gebruiken of cadeau geven, misschien leuk
als cadeautje voor Sinterklaas? De dinerbonnen kosten
EUR 15,00 en de opbrengst gaat naar Samen kerken
voor Oeganda. De avond zal in de Rank in Krimpen a/d
IJssel plaatsvinden en begint om 18:30 uur. U kunt de
dinerbonnen in de verschillende kerken kopen. De
verkoop start vanaf 1 december. Voor meer informatie
of (digitale) bestelling van bonnen kunt u mailen naar
info@kerkenvooroeganda.nl. Tot 27 januari!
Het doel van de actie is Noach’s Ark in Mukono,
Oeganda. In de leeshoek van de Ontmoetinsgkerk
liggen enkele exemplaren van de Noach’s Ark Courant,
waarin meer informatie over deze Ark: het
kindertehuis, ziekenhuis, boerderij enz. en de sociale
achtergronden welke de reden van bestaan van
Noachs Ark zijn.

