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Dienst van vandaag:
Recht door zee…..
Ds. M. Gouwens de Gier
is het thema van de Week van Gebed 21 – 28 januari
2018 georganiseerd door Missie Nederland en de Raad
van Kerken in Nederland. De kerken uit het Caribisch
Hartelijk dank
gebied verzorgden het materiaal. In dit kader komt ds.
Jan en ik willen u en jullie hartelijk bedanken voor de
Carin van Hoogstraten uit Gouda bij ons, de
goede wensen die we de afgelopen weken via email,
Vrouwenbijbelstudiekring, spreken over “Bidden”.
app of in de vorm van kaarten hebben ontvangen. Het
Donderdagmorgen 18 januari 2018. Tijd: 9.15 – 11.15
heeft ons goed gedaan. De kerstspullen zijn weer
uur. Plaats: ’t Voorhof, Dorpstraat 1 te Krimpen aan de
opgeruimd, maar de kaarten blijven nog enige tijd aan
Lek. Graag tot ziens! Info: 0180522469 of 510278 Ook
de deuren hangen. Ook zijn we erg blij met de
is het hier mogelijk de gebedsfolders te bestellen.
bloemen die we na de nieuwjaarsbijeenkomst mee
mochten nemen. Het boeket siert onze huiskamer.
SENIORENMIDDAG
Heel hartelijk dank voor alle lieve aandacht.
In het nieuwe jaar starten we op donderdag 11 januari
ds. Luci Schermers
in ’t Voorhof. Aanvang 14.00 uur.
Dhr. Cees Aantjes uit Giessenburg verzorgt voor ons
Toppers
een spelprogramma. Door middel van oude en nieuwe
Vanavond is de Toppersgroep van harte welkom voor
voorwerpen laat hij ons tegenstellingen raden.
een nieuwjaarsontmoeting bij Jaco Kraan. We hopen
Daarnaast heeft hij ook nog voorwerpen bij zich die in
op een goede opkomst.
oude beroepen werden gebruikt. Het wordt een
gezellige middag waarin we veel met elkaar in gesprek
Kloosterbezoek
zullen zijn rondom deze raadsels die door ons opgelost
Van 12-14 januari verwachten we met 13 mensen naar
moeten worden. Alles staat in het teken van het goede
de Adelbertabdij in Egmond-Binnen te gaan voor een
doel want de opbrengst van deze middag komt
bezinningsweekend. Elke keer weer is een
helemaal ten bate van een kindertehuis in Sri Lanka.
kloosterbezoek een bijzonder gebeuren. Wellicht leest
Onze chauffeurs staan vanaf 13.15 uur bij De
u in de komende SamenWijzer een verslag van onze
Dertienhuizen voor u klaar om u naar ’t Voorhof te
ervaringen
brengen. Voor ander vervoer kunt u tot 9 januari
bellen naar: Dicky Bremmer, tel. 510480.
Voedselbank – Product van de maand
Ook deze middag is iedereen weer heel hartelijk
Het product van de maand januari is wasmiddel. Het
welkom, De gastvrouwen.
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 50 blikjes met vis ingezameld.
Alle gevers worden hartelijk bedankt!
WARMETRUIENDAG zondag 4 februari 2018!
Op zondag 4 februari 2018 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!
Samenwijzer
De kopij voor de SamenWijzer 33.4 over de periode 21
januari t/m 18 maart 2018 dient uiterlijk zondag 14
januari a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn
bloemen van deze zondag gaan naar….
…. de hr.en mw. Hordijk(Bep en Leen), die er voor
zorgen dat er elke week een predikant is.

Top2000
We zijn nog steeds op zoek naar suggesties voor
liedjes uit de Top 2000. Er is pas één liedje binnen
maar daar kunnen we geen dienst mee vullen!
De keuze kan naar:
erikateeuwen@upcmail.nl of schrijf het op een lijst
naast het koffieluik of app het naar 06 33706964.
De Top2000 dienst is op zondag 4 maart 18.30 uur.
Koster
06-01 t/m 12-01 dhr. P. van Gorkum
13-01 t/m 19-01 dhr. H. Broekhuizen
Kerkdienst zondag 14 januari
10.00 uur Ds. J. W. Leurgans
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