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Dienst van vandaag:
Dr. den Hartogh
Spirit
Een groep voor mensen van ongeveer 25 – 40 jaar.
Vanavond 4 oktober is de eerste bijeenkomst, dan
maken we afspraken over de invulling van de
avonden.
Welkom om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.
Informatie: ds. Luci Schermers
Ontmoeting met doopouders 2010-2015
Tijdens de week van de opvoeding ( 5-11 oktober)
houden we een avond over geloofsopvoeding.
De avond is m.n. bestemd voor ouders, die hun kind
tussen 2010-2015 hebben laten dopen,
maar ook andere ouders van jonge kinderen zijn van
harte welkom. Graag aanmelden bij Gera Spruijt
(w.spruijt1@chello.nl of tel. 550393).
Bij minimaal 5 aanmeldingen gaat de avond door.
Datum: donderdag 8 oktober 2015
Tijd: 20.00 - 21.30 uur Plaats: Ontmoetingskerk
Leiding: Gera Spruijt en ds. Luci Schermers
Folder classicale kerkendag
Neemt u de folder mee en meldt u zich aan voor de
classicale kerkendag?
5 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 19.30
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 29 september : Israël Gods eerstgeboren zoon
dinsdag 13 oktober : de verbonden met Israël
dinsdag 27 oktober : totdat de Zoon van David komt
dinsdag 10 november : het land Israël / Aliyah, breng
de Joden thuis
dinsdag 24 november : de wortel van het
antisemitisme
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. Tevoren wordt een
samenvatting van het te bespreken hoofdstuk met de
bijbehorende vragen uitgereikt zodat men zich thuis
kan voorbereiden.

Waarom Israël? : auteur ds. Willem J.J.
Glashouwer, uitgeverij Barnabas te
Heerenveen , prijs € 12,50 , ISBN 97890-8520-075-8
Collecteafkondiging
Israëlzondag: Ontmoeting joden en christenen
Vandaag, op Israëlzondag, collecteren we voor het
werk van Kerk en Israël van de Protestantse Kerk.
Kerk en Israël steunt o.a. OJEC, het Overlegorgaan
Joden en Christenen. Vertegenwoordigers van
christelijke en joodse kerkgenootschappen en
instellingen, komen in OJEC bijeen om van elkaar te
leren en om te spreken over zaken van wederzijds
belang. En dat is heel zinvol in een tijd waarin de
Joodse gemeenschap telkens opgeschrikt wordt, zoals
na de aanslagen in Parijs. Naast de steun aan OJEC,
organiseert Kerk en Israël ontmoetingsdagen, reikt
materialen aan gemeenten aan en steunt in Israël de
internationale christelijke gemeenschap Nes Ammim.
Maak ook uw verbondenheid concreet en geef aan de
collecte.
Hulp aan vluchtelingen
In de dienst van volgende week 11 oktober willen we
de opbrengst van de collecte bestemmen voor de
Noodhulp Vluchtelingen van Kerk in Actie. De ZWO zal
de opbrengst er van verdubbelen.
Mocht U praktische hulp willen bieden, dan willen we
verwijzen naar de volgende websites:
www.ready2help.nl. van het Rode Kruis. Hier kunt u
zich aanmelden als vrijwilliger, zodat er als er hier in
de regio hulp nodig is, zij een netwerk van mensen
hebben waar een beroep op gedaan kan worden. U/jij
kunt daarbij denken aan eerste opvang, distributie van
kleding, inventariseren van behoeften, vervoer of
EHBO. Verder verwijzen wij u ook naar de site
www.ikwilietsdoenvooreenvluchteling.nl. Daar vindt u
een groot aantal landelijke initiatieven waar u aan bij
kan dragen. Dank voor uw aandacht, de diaconie.
De bloemen van deze zondag gaan naar....
... dhr. M. Zvinowanda als groet van de kerk.
Koster
03-10 t/m 09-10 dhr. C. Hesse
10-10 t/m 16-10 dhr. C. v. d. Schans
Kerkdienst zondag 4 oktober
10.00 uur ds L. Schermers
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