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Dienst van vandaag: ds. L. Donkersloot
In het internetproject ‘De Uitdaging’ worden christenen
uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met
Kerk-School-Gezinsdienst
joden. Wat hebben christenen geleerd over de joden
De dienst van komende zondag is samen met
Jezus en Paulus. En wat betekent dat voor ons
basisschool de Wegwijzer en met de Kerk aan de dijk
christelĳk geloof? Aan de hand van stellingen met
voorbereid. Uiteraard zijn ook de kinderen die op een
toelichting en video’s kunnen geloofsgesprekken
andere bassischool gaan van harte welkom. Het thema
worden gevoerd. Door de dialoog met joden worden
is: Op reis. Weet je welkom!
christenen uitgedaagd de eigen traditie met nieuwe
ogen te bekĳken. Uw steun via de collecte maakt al
Gespreksgroep rond de twintig
deze activiteiten mogelĳk.
Vanavond start deze gespreksgroep bij Marianne en
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/collecte.
Gert-Jan. Sta je nog niet in de app-groep en wil je toch
mee doen? Je bent om 19.00 uur welkom aan de
De Bevrijding komt er aan!
Jacob Catsstraat 4.
Op 5 april 2020 (PalmPasen) zal hier in de
Ontmoetingskerk een deel van de musical De
Kinderen en Avondmaal
Bevrijding worden gezongen. Het gaat dan over het
Kinderen horen er helemaal bij in de kerk. Ook als we
deel dat over Pasen gaat. Maar op 2 november as. zal
met elkaar het Avondmaal vieren. Om de kinderen
de hele musical worden uitgevoerd in Alblasserdam.
daarop voor te bereiden is er een middag gepland om
Deze musical begint met de schepping en loopt zo
met hen stil te staan bij de betekenis van brood en
langs veel markante punten door de Bijbel om
wijn. Het gaat hierbij om kinderen uit groep 5, 6, 7 en
uiteindelijk de climax te bereiken bij De Bevrijding van
8 van de basisschool.
de zonden, of terwijl Pasen. kaarten zijn te bestellen
Datum: woensdag 16 oktober 2019
via internet, op de site van stichting Adonai staat hoe
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
je aan kaarten kunt komen en er staat ook nog veel
Leiding: Marian Landman en ds. Luci Schermers
overige informatie over het hele project. zie:
Aanmelden uiterlijk zondag 13 oktober bij ds. Luci
www.musicaldebevrijding.nl/reserveringen
Schermers (010 - 451.78.40 of
dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uitnodiging Lezing:
Vrienden van Israël in de Krimpenerwaard
VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND
Organiseert op woensdagavond 9 oktober 2019
Het product van de maand oktober is Ontbijtgranen
Om 19.45 uur een bijzondere lezing over:
Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de
“De toekomstige status van Jeruzalem”
Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan
In de Ontmoetingskerk Hoofdstraat 90
worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij
In Krimpen aan de Lek.
het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte. In september
Spreker is: Ds. Theo Niemeijer. Weet u welkom!
zijn er 24 blikjes vis opgehaald hartelijk bedankt
Toegang gratis, collecte, Israël producten aanwezig
daarvoor.
Collecte Kerk & Israël 6 oktober 2019
De relatie met het Joodse volk en het jodendom is
voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel
element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk
onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk
en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze
Joodse wortels in plaatselĳke gemeenten.
Zo kunnen plaatselĳke gemeenten leren door
ontmoeting en dialoog. Dat gebeurt met
inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen
en het tĳdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019
ondersteunen we samen met het Centraal Joods
Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale
christelĳ ke gemeenschap in Israël gericht op
ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw
gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten.

De bloemen van vandaag zijn voor…..
…. Mw. N. v.d. Kooi-v.Tiel voor haar verjaardag.
Een tweede bos is voor de Hr. A. Klip ook voor zijn
verjaardag.
Koster
05-10 t/m 11-10 dhr. C. Hesse
12-10 t/m 18-10 dhr. L. Hordijk
Kerkdiensten zondag 13 oktober
10.00 uur ds. L. Schermers
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