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Dienst van deze morgen:
Collecteafkondiging:
Mevr. Drs. M. Berends- van Waardenberg
Ochtendcollecte
1e schriftlezing: psalm 112, Psalmen Vrij, Huub
Vandaag reizen we voor de collecte naar het verre
Oosterhuis
oosten, naar Thailand. Slechts 1 procent van de Thaise
e
2 schriftlezing: Marcus 10:17-31
bevolking is christen. Christenen zijn een kleine
Vanavond: zie ommezijde
minderheid te midden van een overwegend
Boeddhisische samenleving, doorspekt met het geloof
in geesten en voorouders. Voor voorgangers van deze
Kerk is er gelukkig een eigen theologische opleiding,
de faculteit McGilvary. Hier studeren niet alleen
toekomstige predikanten uit Thailand, maar ook uit
naburige landen als Laos, Myanmar, Cambodja, Bhutan
Engelenproject
of Nepal. McGilvary is voor hen een aantrekkelijke
Bij de nieuwste Samenwijzer hebt u “Engelennieuws”
opleiding, omdat deze een hoger niveau aanbiedt dan
ontvangen.
in hun eigen land en ook een variant in het Engels
Meld u aan om in de adventstijd een engel te zijn! Ook
aanbiedt. Zo hoeven ze niet naar Amerika of Europa,
kunt u aangeven als u zelf graag iets van een engel
maar kunnen in hun eigen regio studeren. Kerk in
wilt merken of wanneer u iemand anders weet die wel
Actie steunt niet alleen de theoloog Hendrie van
een engel gebruiken kan.
Maanen, maar ook vijf talentvolle studenten die de
De komende zondagen kunt u uw strookje inleveren in
kans krijgen om met een beurs van Kerk in Actie een
de doos in de ontmoetingsruimte. Of meld u aan bij
theologische opleiding te volgen.
een van de leden van het engelenuitzendbureau. Hun
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
namen staan in Engelennieuws vermeld. We hopen er
maken? Hartelijk dank!
met elkaar een mooi project van te maken.
Avondcollecte:
Bestrijding kosten Try out dienst.
Spirit
Vanavond (na de Try Out bijeenkomst) zal er vanaf
Collecte woensdag 4 november dankdag:
ongeveer 20.00 uur een bijeenkomst van Spirit zijn.
Buddy Netwerk is een professionele organisatie die
We zijn welkom aan de Brederodestraat 2.
zich inzet voor de ondersteuning van volwassenen en
kinderen met een chronische en/of levensbedreigende
Belijdenisgroep
ziekte, ouderen die zich eenzaam voelen en/of een
De belijdenisgroep komt maandagavond bij elkaar van
zeer gering sociaal netwerk hebben en mensen met
19.30- 21.30 uur in de crecheruimte. Thema is de
geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Zij duiden
vraag wat het betekent dat we geloven in God de
hun cliënten aan met de term ‘maatjes’. De
Vader, Schepper van hemel en aarde. De groep
ondersteuning van maatjes gebeurd via de inzet van
bestaat uit vier personen. Sluit gerust nog aan!
professioneel opgeleide vrijwilligers (buddy’s). Het
motto “tijd, aandacht en betrokkenheid” staat centraal
Op adem komen.
in hun dienstverlening.
Graag nodigen wij u en jullie uit voor een stiltemoment
in de kerkenraadskamer.
De bloemen van deze zondag gaan naar....
… dhr. B. den Ouden voor zijn verjaardag
We stappen even uit de drukte van het bestaan in een
verstilde ruimte om tot onszelf en tot God te komen.
Koster
Er is een vaste korte liturgie met een lezing, lied,
31-10 t/m 03-11 fam. de Gier
gebed, muziek en stilte.
04-11 t/m 05-11 dhr. J. Klerk
Welkom op a.s. donderdagavond 5 november. Tijd:
07-11 t/m 13-11 dhr. J. v.d. Vaart
19.00-19.30 uur
Jeugddienst
De jeugddienst welke gepland staat op 8 november
a.s. komt te vervallen.
De reden is dat de jeugddienst te kort op de try-out
dienst staat.
Een nader te bepalen datum volgt.

Kerkdiensten komende week:
Woensdag 4 november dankdag
19.30 uur Ds. Vrolijk
Zondag 8 november
10.00 uur Ds. L. Schermers
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

FILM: STILL LIFE
Datum : vrijdagavond 13 november 2015
Tijd : 20.00 uur, inloop (koffie/thee) vanaf 19.30 uur
Plaats : Ontmoetingskerk
Kosten : € 5,- p.p.
Op vrijdagavond 13 november
wordt er in de
ontmoetingsruimte van de
kerk een film vertoond die
aansluit bij het jaarthema van
dit jaar: “Ontmoeting met de
ander”.
Still Life is de titel van de (niet
zo lange) film. Een
humoristisch drama over een
man die familieleden opspoort van overleden mensen
die alleen zijn aangetroffen.
Een pakkend verhaal, mooi gefilmd en goed geacteerd
met schitterende muziek staat er te lezen in reactie’s.
Dus: mis het niet!
Om 19.30 uur is er inloop met koffie/thee en om 20.00
gaan we draaien.
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van
een hapje en drankje nog na te praten.
Van harte welkom!
Commissie V&T
Uitnodiging
2 bijbel-studie avonden over Israël
U bent van harte welkom op onze Bijbelstudie avonden
in de Ontmoetingskerk,
Hoofdstraat 90 in Krimpen aan de Lek, aanvang 20.00
uur. Zaal open vanaf 19.45 uur.
Handelend over het boek ‘waarom Israël?’ van ds.
Willem J.J. Glashouwer van christenen voor Israël.
Neem gerust iemand mee voor deze bijzondere
presentatie, zeer zeker de moeite waard.
Informatie: Jaap Bremmer tel:0180-510480 en Leen
van der Vlist 0180-682262.
Dinsdag 3 november : Jeruzalem (deel 1.)
: Jeruzalem ( deel 2.)
Dinsdag 17 november : de Bron van het
antisemitisme
: De Eindtijd
Het thema van elke avond wordt op video ingeleid
door ds. Glashouwer zelf. Vervolgens lezen en
bespreken we met elkaar de genoemde
Bijbelgedeelten aan de hand van de bij elk hoofdstuk
vermelde gespreksvragen.

Waarom Israël? : auteur ds. Willem J.J. Glashouwer,
uitgeverij Barnabas te Heerenveen , prijs € 12,50
ISBN 978-90-8520-075-8
Gevraagd
Oppas gevraagd voor de Try out dienst van vanavond.
Telefoon 514211.

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 21 november in de Ontmoetingsruimte staat.
Op zaterdag 21 november 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. Als u graag een dag meegaat om
schoenendozen te controleren in Zevenhuizen, dan
kunt u zich opgeven bij Agnes Huizer, telefoon 0648398548. Vervoer kunnen we voor u regelen.
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
Vanavond:

