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Dienst van vandaag: ds. L. Schermers
Dagboek voor jongeren
Ik kreeg van een jong stel een paar dagboeken bij de
Lijn van de preek
Bijbel. Ik heb ze op de leesplank in de
"Vertel het aan de vogels, zij zullen het verkondigen",
ontmoetingsruimte neergelegd. Om mee te nemen!
Job 12. Er komen veel vogels in de bijbel voor: de duif
Voor je zelf, voor de kinderen of kleinkinderen.
bij Noach vertelt dat de aarde droog is, de mus en
ds. Luci Schermers
zwaluw verblijven in de tempel, de haan bij Petrus
kraait waakzaamheid. Wat hebben de vogels ons te
Strong Together
vertellen? We staan uitgebreid stil bij de gans van wie
De contacten met Chariots Gospel Singers uit de
we als kerkgemeenschap veel kunnen leren (zie ook de
gemeente Eschenstruth in Duitsland worden door
meditatie in de komende SamenWijzer). Guillaume van
Gospelkoor Rejoice nog steeds onderhouden.
der Graft schreef:
Dit jaar komen the Chariots Gospel Singers weer naar
Ik vroeg het aan de vogels,
Krimpen aan de Lek.
de vogels waren niet thuis
Dit wordt een weekend met leuke activiteiten en op
ik vroeg het aan de bomen,
zaterdagavond 28 september een gezamenlijk concert
hooghartige bomen
in de Ontmoetingskerk in Krimpen aan de Lek.
ik vroeg aan het water,
Het thema van dit concert is Strong Together. We
waarom zeggen ze niets
nodigen u van harte u uit om dit concert bij te wonen.
het water gaf geen antwoord
De toegang is gratis. Aan het eind van de eind is er
Als zelfs het water geen antwoord geeft
hoewel het zoveel tongen heeft
wat is er dan
wat is er dan
er is alleen een visserman
die draagt het water
onder zijn voeten
die draagt een boom,
op zijn rug
die draagt op zijn hoofd een vogel

een collecte om de kosten te dekken.
Vrouwenbijbelstudiekring
Op donderdag 5 september is er weer een bijeenkomst
van de Vrouwenbijbelstudiekring
Dan komt Siriz, de nieuwe naam naast VBOK,
Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.
Tijd:9.15-11-15.uur. Plaats ’t Voorhof.
Iedereen is van harte welkom.
De bloemen van vandaag zijn voor…..
…. Mw. v. Vliet-Kwinkelenberg voor haar verjaardag.

De startdienst: 15 september 10.00 uur.
Om alvast in de agenda te noteren: 15 september
startdienst m.m.v. het toneelduo 'Samen'. Het duo
heeft een keer vaker voor ons opgetreden en dit
was boeiend voor jong en oud. Een goede gelegenheid
om ook uw buren, kinderen en kleinkinderen uit te
nodigen voor deze dienst!

Koster
31-08 t/m 06-09 dhr. J. Voogt
07-09 t/m 13-09 dhr. P. van Gorkum
Kerkdiensten zondag 8 septemer
10.00 uur Ds. C. E. Dahmen

Bij ons in de Biblebelt
De biblebelt is het gebied in Nederland waar veel
reformatorische christenen wonen. Ook de
Krimpenerwaard is er mee verwant. Tot en met 22
september is er een tentoonstelling in het Museum
Catharijne Convent in Utrecht over de mensen van de
Biblebelt. Indrukwekkend, soms herkenbaar, soms
vervreemdend. Meer weten? Er liggen folders op de
leesplank.
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