Zondagsbrief
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

8 juli 2018
|
http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/
|
Nr. 1388
_______________________________________________________________________________________________
Dienst van vandaag: Ds. L. Schermers
Bazaar september 2018
Op vrijdag 21 september 2018 van 15.00 tot 22.00 uur
Ruimte om te groeien
en zaterdag 22 september 2018 van 11.00 tot 16.00
God,
uur wordt er weer een bazaar gehouden in onze kerk.
Geef ons lucht
We willen met elkaar geld verzamelen voor het
als stress ons de adem beneemt.
isoleren van ons kerkgebouw. We zijn van alles aan
Geef ons vertrouwen
het voorbereiden. U heeft daarover in Samenwijzer
in ons kennen en kunnen.
kunnen lezen.
Geef ons de kracht
Vanaf nu kunt u uw spullen voor de rommelmarkt
om te blijven lachen.
aanleveren: boeken in de jeugdruimte en andere
spullen (a.u.b. géén kleding, wel sjaaltjes en andere
Doe ons inzien
accessoires en alleen gewassen knuffels) in de kelder.
dat het leven meer is
Met vriendelijke groeten van de bazaarcommissie,
dan prestaties
Ruud, Cobie, Gera, Marcel, Eric Huizer en Els van
en boekenwijsheid.
Westen
Dat de zon blijft schijnen,
ook al zien we het
Voedselbank – Product van de maand
soms somber in.
Het product van de maand juli is chips. Het
Dat vechten en stressen
inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank
niet alleen negatief is,
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden
maar dat we daardoor
ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die staat bij
ook de kans krijgen
het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte.
om verder te groeien.
Geen Zondagsbrief in de zomervakantie
God,
Tijdens de schoolvakantie zal er geen
U bent de basis
Zondagsbrief verschijnen. De laatste Zondagsbrief
waarop wij staan.
verschijnt op zondag 15 juli.
Geef ons de ruimte
We starten weer op zondag 26 augustus.
om te groeien
Redactie
naar uw toekomst.
Greet Brokerhof-van der Waa
De bloemen van vandaag zijn voor ……
…..Mw.Nederlof na operatie(s)
Vakantie
De bloemen van zondag 1 juli zijn gegaan naar
Ook voor mij komt de vakantietijd er aan. In de
de hr.Siebenga en naar mw.Noordzij-Nieuwenkamp,
SamenWijzer staan de exacte data vermeld.
beide voor hun verjaardag.
Ik probeer de komende week nog een aantal bezoeken
af te leggen. U kunt in vakantietijd altijd een bezoek
Koster
aanvragen bij een van de de ouderlingen,
07-07 t/m 13-07 dhr. J. Klerk
contactpersonen of (als ik geen vakantie heb) bij
14-07 t/m 20-07 fam. de Gier
ondergetekende.
Hartelijke groet, ds. Luci Schermers
Kerkdienst zondag 15 juli
10.00 uur ds. F. Wierdsma
Vooraankondiging noodhulp collecte
zondag 15 juli
De miljoen Rohingya, onder wie 700.000 kinderen, die
voor het geweld in Myanmar gevlucht zijn naar
Bangladesh, zijn opnieuw in levensgevaar. Door de
hevige regenval kunnen delen van de
vluchtelingenkampen onder water komen te staan en
tenten en gezondheidsposten wegspoelen. Volgende
week zondag 15 juli willen we een collecte voor deze
mensen houden.
De diaconie.
Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

