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Dienst van vandaag: ds. L. Donkersloot
De Bevrijding komt er aan!
Op 5 april 2020 (PalmPasen) zal hier in de
Kerk-School-Gezinsdienst
Ontmoetingskerk een deel van de musical De
Vandaag een dienst in samenwerking met basisschool
Bevrijding worden gezongen. Het gaat dan over het
de Wegwijzer en met de hervormde Gemeente.
deel dat over Pasen gaat. Maar op 2 november as. zal
Welkom aan allen en speciaal aan de gasten in ons
de hele musical worden uitgevoerd in Alblasserdam.
midden!
Deze musical begint met de schepping en loopt zo
langs veel markante punten door de Bijbel om
Kinderen en Avondmaal
uiteindelijk de climax te bereiken bij De Bevrijding van
Kinderen horen er helemaal bij in de kerk. Ook als we
de zonden, of terwijl Pasen. kaarten zijn te bestellen
met elkaar het Avondmaal vieren. Om de kinderen
via internet, op de site van stichting Adonai staat hoe
daarop voor te bereiden is er middag om met hen stil
je aan kaarten kunt komen en er staat ook nog veel
te staan bij de betekenis van brood en wijn. Het gaat
overige informatie over het hele project. zie:
hierbij om kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 van de
www.musicaldebevrijding.nl/reserveringen
basisschool.
Datum: a.s. woensdag 16 oktober 2019
Zinzondag in Lekkerkerk
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
“Dwars door de Bijbel” met Kees Posthumus.
Leiding: Marian Landman en ds. Luci Schermers
Zondag 20 oktober 2019 aanvang 15.00 uur in de
Aanmelden uiterlijk maandagt 14 oktober voor 12.00
Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk,
uur bij ds. Luci Schermers (010 - 451.78.40 of
In opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland
dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl)
schreef Kees Posthumus, theoloog, kerkjournalist en
theatermaker, een nieuwe voorstelling: Dwars door de
Top2000-dienst
Bijbel! Tientallen bekende en onbekende verhalen uit
Op 16 februari 2020 willen we weer een Top2000Oude en Nieuwe Testament zijn samengebracht in een
dienst houden in onze Ontmoetingskerk. Mooi om nu
wervelend reisverhaal. Alle liefdes uit de Bijbel, de
al na te gaan denken over een song die jou aanspreekt
verloren zoon heen en terug, profeten met hun
en die je zou willen (mee)zingen. De vraag voor nu:
ongemakkelijke boodschap, Jona in een liedje; in ruim
Wie wil mee denken en mee organiseren? Meld je dan
een uur bent u weer helemaal up-to-date met de
aan bij Bettina Pols: bbpols@gmail.com of bel
Bijbel. De voorstelling komt uit in het kader van het
511.027.
jaarthema 2019/2020 van de PKN: Een goed verhaal.
Verhalen van toen en daar, worden verhalen voor
VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND
mensen van hier en nu.
Het product van de maand oktober is Ontbijtgranen
Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de
De bloemen van vandaag zijn voor…..
Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan
…. Mw. B.Nederlof-Versteeg voor haar verjaardag.
worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij
het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte. In september
Koster
zijn er 24 blikjes vis opgehaald hartelijk bedankt
12-10 t/m 18-10 dhr. L. Hordijk
daarvoor.
19-10 t/m 25-10 dhr. A. Voogt
Samenwijzer
De kopij voor SamenWijzer 35.2 over de periode 27
oktober t/m 8 december 2019 dient uiterlijk zondag 20
oktober a.s. bij de redactie ingeleverd te zij

Kerkdiensten zondag 20 oktober
10.00 uur ds. M. Berends van Waardenberg
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