Zondagsbrief
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

8 november 2015
|
http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/
| Nr. 1260
_______________________________________________________________________________________________
Dienst van deze morgen:
FILM: STILL LIFE
Ds. L. Schermers
Datum : vrijdagavond 13 november 2015
Eerste lezing Exodus 3: 1-14 en Mk 1: 9-11
Tijd : 20.00 uur, inloop (koffie/thee) vanaf 19.30 uur
Tweede lezing Prediker 9: 1-12
Plaats : Ontmoetingskerk
Kosten : € 5,- p.p.
Op vrijdagavond 13 november
wordt er in de
ontmoetingsruimte van de
kerk een film vertoond die
aansluit bij het jaarthema van
Engelenproject
dit jaar: “Ontmoeting met de
Bij de nieuwste Samenwijzer hebt u “Engelennieuws”
ander”.
ontvangen.
Still Life is de titel van de (niet
Meld u aan om in de adventstijd een engel te zijn! Ook
zo lange) film. Een
kunt u aangeven als u zelf graag iets van een engel
humoristisch drama over een
wilt merken of wanneer u iemand anders weet die wel
man die familieleden opspoort van overleden mensen
een engel gebruiken kan.
die alleen zijn aangetroffen.
De komende zondagen kunt u uw strookje inleveren in
Een pakkend verhaal, mooi gefilmd en goed geacteerd
de doos in de ontmoetingsruimte. Of meld u aan bij
met schitterende muziek staat er te lezen in reactie’s.
een van de leden van het engelenuitzendbureau. Hun
Dus: mis het niet!
namen staan in Engelennieuws vermeld. We hopen er
Om 19.30 uur is er inloop met koffie/thee en om 20.00
met elkaar een mooi project van te maken.
gaan we draaien.
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van
Toppers of: Catechese op zondagavond
een hapje en drankje nog na te praten.
18+ of niet in Krimpen door de week? Voor jou is er
Van harte welkom!
de mogelijkheid om naar de Toppers te gaan. We
Commissie V&T
komen iedere tweede zondagavond van de maand bij
elkaar in de Ontmoetingskerk. Vanavond is er
Najaarsconcert Soli Deo Gloria
de tweede ontmoeting van dit seizoen. Ook dit keer
Op zaterdag 14 november geeft het koor
weer een actueel thema vanuit de bijbel belicht. Om
een najaarsconcert. Onder leiding van dirigent Bert
19:30 staat de koffie klaar.
Visser. Jaap den Besten verzorgt de begeleiding op
orgel en piano. Aan dit concert werkt het kwartet
Ontmoeting rond geloof en dementie
“Casamandra “mee. Dit is een vast ensemble van
Een avond bestemd voor allen die in het pastoraat of
“Huismuziek Krimpenerwaard “. Zij bespelen piano,
anderszins te maken krijgen met een naaste met
cello, gitaar en mondharmonica. Het concert is in de
dementie. Dat kan in familie- of vriendenkring zijn, het
Ned. Herv. Kerk . Dorpsstraat 1 in Krimpen aan de Lek.
komt ook in onze gemeente voor. Tijdens de avond
Aanvang : 20.00 uur . Kerk open om 19.30 uur. Gratis
staat de vraag naar geloof en dementie centraal. Hoe
toegang. Er is een openschaalcollecte voor een
ga je om met leden van de kerk die dement worden?
vrijwillige bijdrage. Heel graag tot ziens.
Hoe blijf je hen zorg bieden? En kunnen zij naar
kerkdiensten blijven komen? Hoe geef je een bezoek
De bloemen van deze zondag gaan naar....
vorm en inhoud? Het blijkt dat de kerk veel meer kan
… dhr. P. Smidt, ter bemoediging.
betekenen voor hen. Sterker: dementerenden kunnen
De bloemen van woensdag 4 november (dankdag)
veel betekenen voor de kerk. Ds. Anton Admiraal,
zijn gegaan naar Mw. A.v.d. Vrie, ter bemoediging.
geestelijk verzorger in de Waterpoort komt graag zijn
Koster
kennis en ervaring met ons delen.
07-11 t/m 13-11 dhr. C. Hesse
Datum: a.s. donderdag 12 november 2015
14-11 t/m 20-11 dhr. J. v.d. Vaart
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Ontmoetingskerk
Kerkdienst zondag 15 november
Leiding: ds. Anton Admiraal en ds. Luci Schermers
10.00 uur Ds. Tromp
Traktatie
De traktatie bij de koffie is van dhr. en mevr. v.d. Dool
ivm hun 50 jarig huwelijksfeest.
Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

SCHOENMAATJES GEZOCHT
Een cadeau van kind tot kind!
Ook dit jaar organiseren de diaconieën van beide
kerken weer de jaarlijkse “actie Schoenmaatjes” van
stichting Edukans. Een actie waarbij de kinderen van
Nederland een schoenendoos met schoolspullen,
speelgoed en toiletartikelen vullen en versieren voor
kinderen in arme landen die dan onverwacht een
cadeautje ontvangen.
Inmiddels hebben al meer dan 2,6 miljoen kinderen
meegedaan aan de schoenendoosactie. We hopen
natuurlijk van harte dat u en uw (klein)kinderen ook
dit jaar weer meedoen! Hoe u een schoenendoos kunt
vullen staat uitgebreid in de folder die in de
ontmoetingsruimte voor u klaarligt en op de website
van Edukans (www.edukans.nl/schoenmaatjes).
Ook een financiële bijdrage is welkom. Een doos
versturen kost ook geld en dat kunt u storten op
bankrekening NL10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. de
diaconie van onze kerk onder vermelding van “Actie
schoenmaatjes”. U kunt uw bijdrage ook in een
envelop doen waarop u schrijft “Actie schoenmaatjes”
en deze in de daarvoor bestemde doos in de
ontmoetingsruimte deponeren.
Heeft u geen gelegenheid of middelen om een hele
doos te vullen, dan kunt u ook losse spullen, o.a.
toiletartikelen, tekenmateriaal en schone kleine
knuffels (zie folder/website) deponeren in een doos die
t/m 21 november in de Ontmoetingsruimte staat.
Op zaterdag 21 november a.s. kunt u de dozen van
10.00 uur tot 12.00 uur inleveren in de crècheruimte
van onze kerk. Diakenen van beide kerken zijn dan
aanwezig om uw schoenendoos in ontvangst te
nemen. Als u graag een dag meegaat om
schoenendozen te controleren in Zevenhuizen, dan
kunt u zich opgeven bij Agnes Huizer, telefoon 0648398548. Vervoer kunnen we voor u regelen.
Namens de kinderen van o.a. Kenia, Malawi, Oeganda,
Albanië en Irak willen wij u bij voorbaat hartelijk
danken voor uw gaven en inzet!
De Diaconie

Try Out 1 november
We kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst.
De “Herberg” zat vol en de reacties die we kregen
waren zeer positief.
Er zijn 60 enquête formulieren ingevuld.
Die zijn vooral lovend over de dienst en de band maar
geven ook nuttige tips waarmee we verder kunnen.
We zijn heel blij dat 10 personen zich hebben
opgegeven om mee te denken en te helpen bij het
organiseren van de volgende Try out bijeenkomsten.
U hoort binnenkort meer van ons.
Merel, Charine en Erika

