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Dienst van deze morgen:
Collecte afkondiging
Ds. Bos
Sirkelslag betrekt jongeren bij de kerk
Lezing Exodus 32: 7-14.
Een interactief spel rond christelijke thema’s, waaraan
Lezing Lukas 15:1 tot en met 7.
jaarlijks bijna 10.000 kinderen en jongeren meedoen…
Is dat mogelijk? Ja! Ieder jaar organiseert JOP,
Startzondag 18 september 2016
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, het online
‘Deel je leven met … ’
spel “Sirkelslag”. Sirkelslag is voor honderden
Op 18 september 2016 is het weer startzondag, de
jeugdgroepen een hoogtepunt in het kerkelijk jaar.
zondag dat het kerkelijk seizoen weer begint.
Echt een evenement om naar uit te kijken! Even
Het thema dat het komende jaar centraal zal staan is:
voelen ze de verbinding met andere jongeren uit het
Deel je leven met … In de dienst zal het jaarthema
hele land die ook bezig zijn met geloven. Uit een
nog wat meer worden toegelicht.
recent gehouden enquête bleek dat Sirkelslag voor
De verbeelding van het jaarthema zal dit jaar een
veel kinderen en jongeren het laatste lijntje met de
wisselende collectie zijn, die met magneten binnen een
kerk is. Op reguliere activiteiten komen ze niet of
lijst vast gezet kan worden. De bedoeling is dat er elke
zelden opdagen. Maar voor Sirkelslag zijn ze wel warm
maand een nieuwe collage te zien zal zijn, in het kader
te krijgen. Om die reden wordt Sirkelslag
van ‘Deel je leven met … ‘ Een soort wissellijst dus.
hooggewaardeerd door de plaatselijke jeugdwerkers.
Daarbij hebben we uw hulp nodig! Dus heeft u iets
Het geeft hen een goed middel in handen om kinderen
leuks, leerzaams of bemoedigends om te delen, dan
en jongeren enthousiast te houden voor het jeugdwerk
kunt u – eventueel gezamenlijk – een ‘aflevering’ van
en hen te blijven betrekken bij kerk en geloof. JOP wil
de wisselende verbeelding voor uw rekening nemen.
graag doorgaan met het organiseren van Sirkelslag en
We denken daarbij aan bijvoorbeeld een foto, slogan,
het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Met uw
gedicht, tekening, of wat u nog meer wilt delen, voel u
bijdrage voor de eerste collecte van vandaag kan JOP
vrij! Begint het bij u al te borrelen en heeft u al een
dit waardevolle werk voortzetten, zodat kinderen en
idee gekregen, dan kunt u dit melden bij één van de
jongeren niet uit beeld verdwijnen, maar betrokken
commissieleden van V&T, dan kunnen we er gelijk
blijven bij de kerk. Alvast bedankt!
mee aan de slag! Na de dienst van startzondag zijn er
drie activiteiten waar u uit kunt kiezen. En als u wilt,
Jeugdclubs
mag u ze natuurlijk ook alle drie doen.
De Jeugdclubs beginnen in de week na startzondag en
Er is een muzikale activiteit, waarbij u een lied leert
worden gegeven voor 5 verschillende groepen.
dat mooi aansluit bij het thema ‘delen’.
Maandag: Jongens, groep 4,5,6
Met degenen die wat meer diepgang willen zullen we
Dinsdag: Alle kinderen van groep 7
samen naar een oud(er) bijbelgedeelte kijken en
Woensdag: Meisjes, groep 4,5,6
proberen dit in onze eigen bewoordingen te
Donderdag: Alle kinderen van groep 8
herschrijven. Een mooie gelegenheid om met elkaar in
Op de vrijdagavonden komen 1x per 2 weken de
gesprek te gaan en inzichten te delen. Tenslotte zal er
jongeren van het voortgezet onderwijs bij elkaar.
voor de actieve mensen onder ons een spel worden
Tijdens de startzondag wordt er een flyer met alle
georganiseerd. We willen de ochtend afsluiten met een
informatie uitgedeeld.
gezamenlijke lunch. Zoals inmiddels min of meer
traditie is geworden willen we u vragen zelf iets
De bloemen van deze zondag gaan naar....
lekkers mee te nemen voor op de eettafel, zodat er
… de hr. J. Bremmer voor zijn verjaardag.
weer een gevarieerd buffet ontstaat, dat door ons
Een tweede bos is voor mw. A. Pols ter bemoediging.
allen samen is verzorgd. Als u/jij daarbij uitgaat van
het aantal personen waar u mee komt, dan zal er
Koster
zeker genoeg zijn voor iedereen. En de recepten van al
10-09 t/m 16-09 dhr. A. de Paauw
dat lekkers mogen natuurlijk gedeeld worden!
17-09 t/m 23-09 dhr. L. Hordijk
We hopen u/jou allen tijdens de startzondag te zien,
Kerkdienst zondag 18 september
tot dan! Commissie V&T
10.00 uur Ds. L. Schermers
Startzondag
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Dringend leiding gezocht!
Voor de jeugdclubs zijn wij nog op zoek naar nieuwe
vrijwilligers en doen hierbij een dringende oproep.
Juist de jeugdclubs zijn ontzettend belangrijk voor het
in contact komen van buitenkerkelijke kinderen met
Gods Woord.
Wie zich wil opgeven voor dit mooie werk en
opgenomen wil worden in een enthousiast team van
clubleiding kan zich opgeven bij Peter Haspels 0627656248 of Gera Spruijt 06-39200338.
Rocksteady: wie doet mee?
Voor Rocksteady zijn wij op zoek naar leiding en
mensen voor de kookploeg. 1x in de twee weken is er
Rocksteady: 6x voor Kerst en 6x na Kerst. Het is
moeilijk om mensen te vinden voor het leiden van
catechese. Hoe ziet de avond er uit? Je eet
gezamenlijk en na het eten gaan de jongeren naar
leeftijd naar hun groep. Per groep geven 2 of 3
personen leiding. Zij geven de jongeren een fijne
avond met verschillende onderwerpen die betrekking
hebben op de bijbel. Dit doen ze in de vorm van
spellen en bijbellezing. Heb je interesse en lijkt het
jou leuk om met de jongeren aan de slag te gaan?
Laat het ons weten en meld je aan bij Gera Spruijt.
Het zal fijn zijn als wij de leiding weer compleet
hebben. Het zijn onze jongeren en uw kinderen die wij
graag iets mee willen geven over Gods Woord. Zonder
leiding wordt dit wel erg moeilijk. Dus kom op, het
zijn de jongeren voor de toekomst!
Hartelijke groet,
Gera Spruijt 06-39200338
Mensen gevraagd
Een gloednieuw koorproject in onze kerk Na het
succes van de Mattheüspassie en Peace tot the World
staat er weer een gloednieuw koorproject op stapel:
Mensen gevraagd. Bij voldoende belangstelling zal het
eind oktober 2017 enige malen worden uitgevoerd in
onze kerk. Uitgangspunt het mooie en indringende
gedicht Mensen gevraagd van Coen Poort. Rond dat
gedicht heeft Carolien van Schelven prachtige muziek
van Karl Jenkins en andere toepasselijke liederen
gezocht. Zij is ook dit keer weer de spil en muzikale
leider van het project. Naast de koorliederen worden
er korte verhaaltjes verteld en/of filmpjes vertoond van
gewone mensen die het verschil maken. De
initiatiefnemers zoeken enthousiaste zangers en
zangeressen die graag hun steentje bijdragen aan dit
unieke project. Er wordt op woensdagavond
gerepeteerd. Ook musici kunnen zich aanmelden voor
het ensemble dat voor de begeleiding zal zorgen. Voor
wie meer over het koorproject wil weten, is er een
informatieavond op woensdagavond 28 september a.s.
in dit kerkgebouw, aanvang 20.00 u. Carolien zal dan
nadere uitleg geven en enkele liederen laten horen.
Het organiserend comité hoopt op een groot aantal
aanmeldingen.

Hallo allemaal,
18 september is het startzondag. Net als voorgaande
jaren willen we met de jongeren van 4 – 15 jaar
spellen doen op het bekende Thialf terrein.
De volgende spelletjes willen we o.a. dit jaar gaan
doen.
- volleyballen
- voetballen
- touwtrekken
- brancard rijden
- kruiwagenrace
Na deze spellen gaan wij naar het Voorhof waar we
met z’n allen pannenkoeken gaan eten. Kom je ook?
Neem gerust je vrienden/vriendinnen mee.
Hartelijke groet,
Gera Spruijt
Vrouwenbijbelstudiekring
De Vrouwenbijbelstudiekring start op 22 sept a.s. met
Eus Ekelmans en het thema: “Komen tot je
bestemming”. Eus is een vrouw die een bewogen leven
achter de rug heeft. Vanuit de prostitutie wordt zij,
door God, op een wonderlijke manier geroepen, om te
horen dat Hij heel veel van haar houdt. Ze komt tot de
ontdekking dat God echt bestaat en er geen
veroordeling is bij Hem. Overweldigd door de warmte
en liefde van God neemt haar leven een radicale
ommekeer en leert ze over het superplan van God met
de mensen. Eus Ekelmans is spreekster en oprichtster
van “Fathers House for Women”, met hun missie: om
mensen te helpen ontdekken, wie ze ten diepste zijn
en wat het specifieke plan voor hun leven is. U bent
van harte uitgenodigd in ’t Voorhof, Dorpsstraat 1 in
Krimpen aan de Lek. Tijd: 9.15-11.15uur en om
9.00uur staat de koffie klaar.
Informatie: 018051027 - 0180522469
Natuurmomentje met Phil Bosmans

Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon, niet
omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt.
Phil Bosmans
www.mijnkerk.nl

