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Dienst van vandaag:
Naar de ark van Noach!
ds. N. van Voornveld
Voor wie?
Lezing OT: psalm 2
Voor jong, voor oud, voor gezinnen…
Lezing NT: Mattheüs 3: 13-17
Wanneer?
Zaterdag 17 januari 2015
Kloosterbezoek
Plan?
Van woensdagavond tot vrijdagmiddag hoop ik in de
Bij de ark van Noach te Dordrecht om 11.00 uur
abdij ‘Onze lieve vrouw van Nazareth’ van Brecht te
starten met het bezoek. Er kan lekker worden
verblijven.
rondgekeken in deze ark op ware grootte. Voor de
Tijd voor eigen spiritualiteit, een goed boek, rust en
kinderen is er een speurtocht. Om 12.30 willen we
stilte.
gezamenlijk lunchen. (dit kan met een meegebracht
Meteen ook een mooie gelegenheid om te ervaren of
lunchpakket, maar ook ter plekke is eten te koop)
dit klooster een goede plaats is om volgend seizoen
Hoe er heen?
met een groep naar toe te gaan!
*met de waterbus: we fietsen dan naar Krimpen aan
ds. Luci Schermers
de Yssel, hebben een leuke boottocht naar Dordrecht
en in Dordrecht fietsen we in enkele minuten tijd naar
Toppers
de ‘ark’. (handig is dan om je ov-chip kaart mee te
Vanavond komt de Toppersgroep bij elkaar in de
nemen, de fiets kan gratis mee op de boot) De boot
soosruimte.
vertrekt om 10.17 uur uit Krimpen.
Om 19.30 uur begint het programma. Jongeren vanaf
*per auto: ter plekke, Maasstraat 14, kan tegen
18 jaar van harte welkom!
betaling geparkeerd worden.
Luci Schermers
Kosten?
Voor kinderen tot en met 12 jaar is de toegang 7,50
Ontmoetingsmiddag dinsdag 13 januari.
euro Vanaf 13 jaar 12,50 euro
Aanstaande dinsdag is er weer een
Als de groep waar we mee komen groot genoeg is,
ontmoetingsmiddag. Jan Klerk zal dan dia's laten zien
ontvangen we groepskorting.
over zijn reis naar Israël. Ook zullen er nog foto's te
Aanmelden?
zien zijn van de ouderenreis van vorig jaar. Vindt U het
Ja graag, dit i.v.m. organisatie en mogelijke
leuk om even bij te praten, mensen te ontmoeten en
groepskorting. Uiterlijk 11 januari.
de middag af te sluiten met een drankje, kom dan
Dit kan op het formulier dat hangt bij het koffieloket.
naar deze kerk en neem gerust iemand mee. Wij
Of bij één van de mensen van de
vinden het gezellig wanneer U komt!
groep Vorming & Toerusting.
We beginnen om 15.00 uur.
Diaconie en vrijwilligers van de ontmoetingskerk.
Samenwijzer
De kopij voor de Samenwijzer 30.4 over de periode 25
Seniorenmiddag
januari t/m 25 maart 2015 dient uiterlijk zondag 18
Dit jaar start de seniorenmiddag op donderdag 15
januari a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn.
januari in 't Voorhof , Dorpsstraat 1, om 14. 00 uur.
Op deze middag is Stephan de Vos uit Rijsoord bij ons,
De bloemen van deze zondag gaan naar....
hij is taal wetenschapper die onderzoek doet naar en
….dhr. en mevr. v.d .Pijl, ter bemoediging.
een boek heft geschreven over dialecten uit Zuid
Holland. Veel typische dialectwoorden passeren de
Koster
revue en ook vertelt hij wat verhalen in het dialect.
10-01 t/m 16-01 dhr. P. van Gorkum
Woorden en gezegden die voor u vast heel herkenbaar
17-01 t/m 23-01 dhr. C. v. d. Schans
zijn, maar er zullen er ongetwijfeld ook bij zijn die uit
de vergetelheid op zullen duiken. Nieuwsgierig
Kerkdienst zondag 18 januari
geworden? Dan moet u zeker naar deze middag
10.00 uur Ds. Van Midden
komen. Onze chauffeurs staan vanaf 13.15 uur bij De
Dertienhuizen voor u klaar om u naar 't Voorhof te
brengen. Voor ander vervoer kunt u tot 13 januari
bellen met Adri de Witte (tel.510880).
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