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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: 
ds A. Noordam 

Lezing Jes 60:1-6 en Ef 3:1-12 
Lezing: Mat 2:1-12 

 

Kerst- en nieuwjaarswensen 
Er zijn de afgelopen weken veel kaarten bij ons op de 

mat gevallen.  
Zelfgemaakte kaarten, kaarten waar een goed doel 

mee wordt gesteund, kaarten met mooie afbeeldingen 

of met teksten om over na te denken. 
We hebben ze met aandacht bekeken en zijn blij met 

alle goede wensen!  
Het geeft een sterk gevoel van verbondenheid. 

Graag wensen wij u en jullie persoonlijk, maar ook ons 
als gemeente een hoopvol 2015. 

  

Ook willen wij danken voor het prachtige boeket 
bloemen dat we op nieuwjaarsochtend mee naar huis 

mochten nemen! 
Het heeft een mooie plaats in de huiskamer gekregen 

Jan Schipper en Luci Schermers 

  
Meer spirit nodig? 

Een groep voor mensen van eind 20 tot begin 40.  
We ontmoeten elkaar rond bijbelse figuren. Wie waren 

zij en wat verbindt hen met ons? 

Zondag 4 januari (vanavond dus!) zijn we van 20.00 – 
21.30 uur welkom bij Marie Jose de Gier, 

Groenland 14. 
  

Op adem komen 
Dat wordt de nieuwe naam voor het moment van 

bezinning en gebed op de tweede donderdag van de 

maand. 
Donderdagavond 8 januari a.s.  bent u en ben jij van 

harte welkom welkom in de kerkenraadskamer van 
19.00 – 19.30 uur. 

We zingen, bidden, luisteren naar muziek en zijn stil. 

Een half uur voor God en voor onszelf. Om even op 
adem te komen! 

 
Bedankje 

Zondag 14 december werd ik verrast met de 
bloemschikking van 3e advent, dit ter bemoediging. Blij 

verrast omdat uit onverwachte hoek mensen met ons 

meeleven. Afgelopen maand was niet makkelijk met 
het overlijden van onze zwager èn (schoon)moeder, 

nog los van het feit dat Janneke al weer een jaar de 
strijd aangaat tegen kanker. Wij danken jullie daarom 

hartelijk voor jullie blijk van medeleven. 

Jacques Markus 
 

 

Naar de ark van Noach! 
Voor wie?  

Voor  jong, voor oud, voor gezinnen… 
Wanneer? 

Zaterdag 17 januari 2015 

Plan? 
Bij de ark van Noach te Dordrecht  om 11.00 uur  

starten met het bezoek.  Er kan lekker worden 
rondgekeken in deze ark op ware grootte. Voor de 

kinderen is er een speurtocht. Om 12.30 willen we 

gezamenlijk lunchen. (dit kan met een meegebracht 
lunchpakket, maar ook ter plekke is eten te koop) 

Hoe er heen? 
*met de waterbus: we fietsen dan naar Krimpen aan 

de Yssel, hebben een leuke boottocht naar Dordrecht 
en in Dordrecht fietsen we in enkele minuten tijd naar 

de  ‘ark’.  (handig is dan om je ov-chip kaart mee te 

nemen, de fiets kan gratis mee op de boot) De boot 
vertrekt om 10.17 uur uit Krimpen. 

*per auto: ter plekke, Maasstraat 14, kan tegen 
betaling geparkeerd worden.  

Kosten? 

Voor kinderen tot en met 12 jaar is de toegang 7,50 
euro Vanaf 13 jaar  12,50 euro 

Als de groep waar we mee komen groot genoeg is, 
ontvangen we groepskorting. 

Aanmelden? 

Ja graag, dit i.v.m. organisatie en mogelijke 
groepskorting. Uiterlijk 11 januari. 

Dit kan op het formulier dat hangt bij het koffieloket. 
Of bij één van de mensen van de  

groep Vorming & Toerusting. 

 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

…. dhr. en Mevr. Kraan en dhr. en mevr. Spruyt,  

beide voor hun 25 jarig huwelijk. 
 

Koster 
03-01 t/m 09-01 fam. de Gier 

10-01 t/m 16-01 dhr. P. van Gorkum 

 
Kerkdienst zondag 11 januari 

10.00 uur ds. N. van Voornveld 
 


