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Product van de maand
Bij onze zusterkerk aan de Lek wordt sinds maart van
Op adem komen
dit jaar het product van de maand ingezameld. Met de
Dat heb ik afgelopen week een paar dagen gedaan
ontmoetingskerk willen wij daaraan mee helpen. Het
door een kloosterbezoek: veel psalmen gezongen,
werkt als volgt:
ruimte voor gebed en stilte. In de stilte was God
In de zondagsbrief geven we elke week aan wat het
dichtbij. De afgelopen jaren was er 1x per maand een
PRODUCT VAN DE MAAND is dat voor de voedselbank
half uur ruimte voor bezinning en gebed. Graag wil ik
IJssel en Lek (nooduitgiftepunt 'Wal 61 te
met een aantal betrokkenen (en belangstellenden) a.s.
Schoonhoven') ingezameld wordt. Dit product wordt 1
donderdagavond 5 oktober van 19.00-19.30 uur bij
maal per maand weggebracht. Het streven is om ca.
elkaar komen om samen te bespreken of en zo ja hoe
200 gelijksoortige producten in te zamelen over
en op welke dag we hier mee verder willen gaan.
meerdere zondagen, zodat de voedselbank bij
Welkom!
eenieder hetzelfde product kan afgeven. Het product
ds. Luci Schermers
van de maand oktober is suiker. Als u mee wilt doen,
dan kunt U dit product ‘s zondags meenemen en in de
Enquete
daarvoor bestemde krat doen. Die krat staat in de
In de laatste Samenwijzer hebt u een enqueteontmoetingsruimte op de tafel bij het ZWO-bord. Van
formulier aangetroffen. Wilt u deze nog invullen en in
harte aanbevolen.
De diaconie.
de doos in de Ontmoetingsruimte deponeren? Ook
kunt u de buitenbrievenbus gebruiken. Mocht u het
Ik ben een van wij.
formulier kwijt zijn of meerdere gezinsleden willen de
Op 5 oktober a.s. spreekt Wilkin van de Kamp via een
enquete invullen, dan zijn er nog reserve-exemplaren.
DVD bij de Vrouwenbijbelstudiekring.
N.a.v. het thema “Samen, Ik ben een van wij”, moeten
U kunt ook mee doen via de site van de kerk.
we soms stil gezet worden, over kerkmuren heen
kijken om met elkaar een gemeente in Christus te zijn.
Collecte Kerk en Israël
U/jij bent allen hartelijk welkom!
Vandaag is het Israëlzondag. Op deze dag staan we
Plaats: ’t Voorhof, Dorpsstraat 1, Krimpen aan de Lek.
stil bĳ onze verbondenheid met het Joodse volk. In de
Tijd: 9.15-11.15uur.
collecte geven we voor projecten die de relatie met
Vanaf 9.00uur is er koffie. Informatie: 0180510278Israël levend houden, in Israël zelf, maar ook in
0180522469
Nederland.
In Israël steunen we het werk in Nes Ammim. De
christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet
zich in om het vertrouwen tussen joden en christenen
te vergroten. In het dorp wordt op dit moment een
nieuwe wĳk gebouwd waar Joodse en Arabische
gezinnen samen gaan leven. Een uniek project, dat
onze hartelijke steun verdient!
In Nederland steunen we met deze collecte het werk
van OJEC, een organisatie die ervoor zorgt dat het
gesprek tussen joden en christenen in ons eigen land
gevoerd wordt.
Dat wil ook Kerk en Israël van de Protestantse Kerk.
Kerk en Israël wil theologen en andere
belangstellenden in de relatie tussen kerk en het
Joodse geloof voeden en inspireren met informatie
over de Joodse bronnen van ons geloof. Veel
informatie is te vinden in het tijdschrift Kerk en Israël
Onderweg. Ook zĳn er regelmatig lezingen en
symposia voor theologen en andere belangstellenden.
Onze relatie met het Joodse volk en de Joodse traditie
is wezenlijk voor onze christelijke identiteit en ons
christelijk geloof. Daarom bevelen we deze collecte
van harte bĳ u aan.

Agenda
Om alvast in de agenda te noteren:
Zondag 12 november 18.30 uur Try Outdienst.
Deze keer een cabaret optreden van Kees Versteeg.
Het cabaret van Kees Versteeg is een mengeling van
diepzinnige en droge humor, sterke, luchtige en
ontroerende liedjes, mooie woordgrappen en een
goede verhaallijn
In zijn nieuwste show “Wie wat wijs” gaat Kees op
zoek naar wegen om zonder al te veel inspanning wijs
te worden. Wie wil dat nu niet?
De bloemen van deze zondag gaan naar….
… mw. D. Bremmer.
Koster
30-09 t/m 06-10 dhr. C. Hesse
07-10 t/m 13-10 dhr. H. Broekhuizen
Kerkdienst zondag 8 oktober
School-Kerk-Gezinsdienst
10.00 uur Ds. L. Schermer
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