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Dienst van vandaag: ds. A. Noordam
SCHOENMAATJES GEZOCHT
Een cadeau van kind tot kind!
Estafette kerkdienst Bethelkerk
Ook dit jaar organiseren de diaconieën van beide
Afgelopen woensdagavond/woensdagnacht waren we
kerken weer de jaarlijkse “actie Schoenmaatjes” van
in de Bethelkerk om onze bijdrage te leveren aan de
stichting Edukans. Een actie waarbij de kinderen van
estafettekerkdienst i.v.m. het kerkasiel van de familie
Nederland een schoenendoos met schoolspullen,
Tamzaryan. Arie Versluijs speelde orgel of zat achter
speelgoed en toiletartikelen vullen en versieren voor
de vleugel, Jan Schipper deed de lezingen, zelf had ik
kinderen in arme landen die dan onverwacht een
een paar korte meditaties voorbereid. Dit alles rond de
cadeautje ontvangen.
Zaligsprekingen uit Mattheus 5.
Inmiddels hebben al meer dan 2,9 miljoen kinderen
Een bijzondere belevenis.
meegedaan aan de schoenendoosactie. We hopen
We waren blij met de aanwezigheid van Wietske,
natuurlijk van harte dat u en uw (klein)kinderen ook
Janieke en Gerrie. Met elkaar hebben we namens de
dit jaar weer meedoen! Hoe u een schoenendoos kunt
Ontmoetingskerk een stukje van een lange kerkdienst
vullen staat uitgebreid in de folder die in de
vorm gegeven en daarmee hopelijk uitgedragen dat er
ontmoetingsruimte voor u klaarligt en op de website
meer is dan een hard kinderpardon.
van Edukans (www.edukans.nl/schoenmaatjes).
ds. Luci Schermers
Ook een financiële bijdrage is welkom. Een doos
versturen kost ook geld en dat kunt u storten op
Kerstwandeling op 19 december
bankrekening NL10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. de
De voorbereidingen voor de kerstwandeling zijn in
diaconie van onze kerk onder vermelding van “Actie
volle gang. De route ligt vast, de scenes zijn verdeeld
schoenmaatjes”. U kunt uw bijdrage ook in een
en de teksten voor de acteurs zijn geschreven. Een
envelop doen waarop u schrijft “Actie schoenmaatjes”
vraag aan u en jullie allemaal: we zijn op zoek naar
en deze in de daarvoor bestemde doos in de
glazen potjes (zonder etiket) die met een waxinelichtje
ontmoetingsruimte deponeren.
er in langs de route kunnen staan. Vanaf half
Heeft u geen gelegenheid of middelen om een hele
november komt er een doos in de kerk te staan waar u
doos te vullen, dan kunt u ook losse spullen, o.a.
ze in kwijt kunt. Spaart u mee?
toiletartikelen, tekenmateriaal en schone kleine
knuffels (zie folder/website) deponeren in een doos die
De avond voor de laatste zondag kerkelijk jaar
t/m 25 november in de Ontmoetingsruimte staat.
25 november is de laatste zondag van het kerkelijk
Op zaterdag 1 december a.s. kunt u de dozen van
jaar. We noemen we de namen van gemeenteleden
10.00 uur tot 12.00 uur inleveren in de crècheruimte
die dit kerkelijk jaar zijn overleden en ontsteken een
van onze kerk. Diakenen van beide kerken zijn dan
licht. Al een paar jaar zetten we op de zaterdagavond
aanwezig om uw schoenendoos in ontvangst te
voor deze zondag (nu dus op de avond van 24
nemen. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust bij Patrick
november) de kerkdeur open voor inwoners van het
Heijnis, telefoon 06-19691157. Namens de kinderen
dorp die graag een kaarsje komen aansteken voor een
van o.a. Kenia, Malawi, Oeganda, Albanië en Irak
overleden partner, familielid, vriend of vriendin. Een
willen wij u bij voorbaat hartelijk danken voor uw
van de organisatoren kan dit jaar niet meedoen. Wie
gaven en inzet! De diaconie
wil en kan die avond van 18.30 - 20.00 uur in de kerk
aanwezig zijn om de gasten te ontvangen, met hen stil
De bloemen van vandaag zijn voor ……
te zijn, een kop koffie te schenken?
….. mw. Tieleman-Siepelinga voor haar verjaardag.
Meer info na de dienst bij ds. Luci Schermers
Ook een bos voor de hr. R. Vermaat (Kakebeen 58) als
groet van de kerk.
Product van de maand:
Het product van de maand November is margarine.
Koster
Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de
10-11 t/m 12-11 dhr. A. de Paauw
Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan
12-11 t/m 19-11 dhr. L. Hordijk
worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die in
de ontmoetingsruimte staat.
Kerkdienst zondag 18 november
10.00 uur Ds. J. A. Bos
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Collecte:
Vandaag is de collecte voor Kerk in actie Diaconaat.
Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun
straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt
moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus
Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en
werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven
na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest
voor een structurele aanpak met aandacht voor
wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600
vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken in
de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in
gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek
aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij
daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en
hun familieleden. Collecteert u mee om
(ex-)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na
hun gevangenschap?

welkom!
Zondag 18 november 18.30 uur
een Dienst voor jong en oud
Ontmoetingskerk Krimpen aan
de lek

PETRUS

Bedankje
Graag wil ik alle mensen bedanken voor de kaarten,
bezoeken en bloemen die ik tijdens mijn
ziekenhuisopname en de herstelperiode daarna heb
mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet: Wilma Hollestein.
De stem van zand en sterren
Op zondagmiddag 18 november spelen Joyce Schoon
en David Gast op uitnodiging van de VVP afdeling
Lekkerkerk en omstreken de bijbelse voorstelling over
“De stem van zand en sterren”.
Izaäk en Rebecca maken de balans op van hun leven.
In de verwarring van zijn ouderdom worstelt Izaäk met
zijn herinnering aan het offer van Abraham. Rebecca
vertelt over haar jeugd, de ontmoeting met Izaäk en
de geboorte van hun zonen. Met het publiek deelt
Rebekka haar overpeinzingen. Haar tweestrijd en
verlangen naar eenheid klinkt door in de vragen die ze
stelt. Beiden proberen de stem van God te verstaan.
Zo zoeken zij naar de zin en onzin van hun leven.
Het spel van Izaäk en Rebecca wordt afgewisseld met
zang en clownacts, als publiek word je meegenomen in
de actualiteit van hun levensvragen. Hun vragen en
emoties zijn herkenbaar voor de mensen van nu.
De zinzondag begint om 15.00 uur en vindt plaats in
de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk.
De toegang en de koffie en thee zijn gratis. Na afloop
is er een open schaalcollecte. In de directe omgeving
is er voldoende gratis parkeerruimte.
Voor meer informatie kunt u bellen 0180-662721 of
mailen naar adrivanvliet@planet.nl

Nergens probeert de Bijbel zijn zwakten en
gebreken te verbergen.
Integendeel, ze staan in het volle licht. De
Bijbel wil ons een leider laten zien met wie
we goed kunnen opschieten.
Iemand van vlees en bloed
wilskrachtig
haantje de voorste
berouwvol
vriend en leerling
verlangend naar God
Wat mogen wij leren van Petrus? Onderzoek
het voor jezelf.
PLAATS:
Ontmoetingskerk krimpen a/d lek
Hoofdstraat 90,
2931CL krimpen a/d lek
Tijd: 18.30 uur. Vanaf 18.15 uur ontvangst met
koffie/thee/fris
Voor deze dienst zijn we uitgenodigd door de
Ontmoetingskerk in Krimpen a/d Lek
Kijk voor meer informatie over deze vorm van diensten
op www.veld-zicht.nl /coaching & sprekenGo ____t
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