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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  
Ds. F. Wierdsma 

 
WARMETRUIENDAG zondag 4 februari 2018!  

Vandaag wordt tijdens de eredienst meegedaan aan 

de “Warmetruiendag”.  
De verwarming gaat een paar graden lager om zo de 

stookkosten te beperken.  
Houdt u daarom tijdens de dienst de jas aan! 

 

Bijbel in een jaar 
Na ruim 15 maanden bijbel lezen sluiten we a.s. 

maandag het project af.  
We komen voor de laatste keer bij elkaar om onder 

het genot van iets lekkers bij de koffie terug te blikken 
op het bijbel lezen van 'kaft tot kaft': Wat heeft het je 

gebracht? Daarna spelen we een bijbelquiz om onze 

actuele bijbelkennis te testen... 
                                          ds. Luci Schermers 

 
Voedselbank – Product van de maand  

Het product van de maand februari is 

schoonmaakmiddel. Het inzamelen is voor het 
uitgiftepunt van de Voedselbank IJssel en Lek te 

Stolwijk. Het product kan worden ingeleverd in de 
daarvoor bestemde krat die staat bij het ZWO-bord in 

de ontmoetingsruimte. In de afgelopen maand zijn 26 

dozen of flessen wasmiddel ingezameld.  Alle gevers 
worden hartelijk bedankt! 

 
 

Sobere maaltijd  
Op woensdag 14 februari is het behalve valentijnsdag 

ook aswoensdag. De dag dat de veertigdagentijd 

begint. Traditiegetrouw willen we dat inluiden met een 
gezamenlijke sobere maaltijd. Vanaf 17:45 bent u van 

harte welkom. Om 18:00 beginnen we met de 
maaltijd.  

U kunt zich inschrijven via de intekenlijst in de 

ontmoetingsruimte. We zoeken ook nog vrijwilligers 
voor het maken van de soep. Wilt u ons daarbij 

helpen? Laat dat dan ook weten via de intekenlijst!  
Tot dan!                       

                        Commissie V&T 
 

  

bloemen van deze zondag gaan naar….  
…. dhr. M. de Gier voor zijn verjaardag. 

 
 

 

 
 

 

SENIORENMIDDAG  
Op donderdag 8 februari wordt de volgende 

seniorenmiddag gehouden in ’t Voorhof. Aanvang: 
14.00 uur.  

De heer P. Heijstek uit Hoek van Holland komt bij ons 

met een presentatie over het reddingswezen en over 
de noodzaak om voor Rotterdam een betere 

verbinding met de zee te krijgen. Hierdoor ontstonden 
er enorme problemen waardoor het noodzakelijk werd 

voor Hoek van Holland om een eigen reddingsboot te 

krijgen. Kortom een interessant stukje geschiedenis 
over het ontstaan van de Nieuwe Waterweg en de 

uitbreiding van het reddingswezen. Zijn verhaal besluit 
met de verbetering van de mond van de Nieuwe 

Waterweg waardoor op zee een prachtig natuurgebied 
veroverd werd.  

Onze chauffeurs staan vanaf 13.15 uur bij De 

Dertienhuizen voor u klaar om u naar ’t Voorhof te 
brengen.  

Voor ander vervoer kunt u tot 6 februari bellen naar: 
Dicky Bremmer, tel. 510480.  

Ook deze middag is iedereen weer heel hartelijk 

welkom,  
De gastvrouwen.  
 

 
 

De voorbereiding is in volle gang! 

Het beloofd weer een muzikale avond te worden. 
Nummers met een verhaal, nummers waar je 

kippenvel van krijgt en nummers die herinneringen 
oproepen. Uiteraard met een goede band erbij! 

Zondag 4 maart aanvang 18.30 uur! 
 

 

Koster 
03-02 t/m 09-02 dhr. H. v.d. Vaart 

10-02 t/m 16-02 fam. de Gier 
 

Kerkdienst zondag 11 februari   

10.00 uur  Ds. L. Schermers  
 

 
 

 


