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Dienst van vandaag:
Recht door zee…..
Ds. J. W. Leurgans
….is het thema van de Week van Gebed 21 – 28
januari 2018 georganiseerd door Missie Nederland en
de Raad van Kerken in Nederland. De kerken uit het
Collecte Diaconaal Havenproject.
Caribisch gebied verzorgden het materiaal. In dit kader
De eerste collecte van vandaag is bestemd voor het
komt ds. Carin van Hoogstraten uit Gouda bij ons, de
diaconaal Havenproject Rotterdam. Het DHR verleent
Vrouwenbijbelstudiekring, spreken over “Bidden”.
diaconale hulp vanuit de (PKN-)kerken in de havens
Donderdagmorgen 18 januari 2018. Tijd: 9.15 – 11.15
van Rotterdam-Rijnmond. Het werkgebied van de
uur. Plaats: ’t Voorhof, Dorpstraat 1 te Krimpen aan de
diaconaal werker speelt zich voornamelijk af op de
Lek. De rechterhand van God, die het volk Israël uit de
schepen die onder de “goedkope vlaggen”varen en op
slavernij haalde, gaf hoop en moed aan de Israëlieten.
schepen die vanwege bepaalde gebreken “aan de
Zo geeft God nu hoop aan de christenen van de
ketting liggen”. De bemanning op dit soort schepen
Cariben waardoor ze geen slachtoffer zijn van de
wordt vaak slecht betaald en bestaat vaak uit mensen
omstandigheden. Graag tot ziens! Info: 0180522469 of
van diverse nationaliteiten, waardoor er nogal eens
510278 Ook is het hier mogelijk de gebedsfolders te
communicatieproblemen zijn. Andere doelgroepen voor
bestellen.
de diaconaal werker zijn de zieke zeelieden die in de
ziekenhuizen bezocht worden, of gedetineerden die
Studieseminar met ds. Willem J.J. Glashouwer
vaak heel eenzaam zijn en bezoek buitengewoon
in Krimpen aan de Lek over “50 jaar Jeruzalem”
waarderen. Ook wordt er hulpverleend bij problemen
Op woensdag 14 februari is er in Krimpen aan de Lek
rond de arbeidsovereenkomst van de zeelieden. Het
een studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer,
werk van de DHR wordt voor meer dan 90% door
president van Christenen voor Israël Internationaal.
diaconale bijdragen van Zuid-Hollandse diaconieën
Het onderwerp waarover hij spreekt is: 50 jaar
gefinancierd. We bevelen deze collecte van harte bij u
Jeruzalem. De bijeenkomst wordt georganiseerd onder
aan.
auspiciën van de classicale commissie Kerk en Israël
Gouda, en vindt plaats in het Kerkelijk Centrum,
Voedselbank – Product van de maand
Dorpstraat 1 in Krimpen aan de Lek.
Het product van de maand januari is wasmiddel. Het
De aanvang is om 19.45 uur, toegang is gratis.
inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden
WARMETRUIENDAG zondag 4 februari 2018!
ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die staat bij
Op zondag 4 februari 2018 wordt tijdens de eredienst
het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte.
meegedaan aan de “Warmetruiendag”. De verwarming
gaat een paar graden lager om zo de stookkosten te
Delen
beperken. Houdt u daarom tijdens de dienst de jas
Deel je eten en het zal beter smaken
aan!
Deel je blijdschap en ze zal groter worden
Deel
Deel
Deel
Deel
Deel

je
je
je
je
je

zorgen en ze zullen minder zwaar zijn
enthousiasme en je zult elkaar aansteken
kennis en ze zal aangevuld worden
liefde en je zult liefde krijgen
leven en je zult mens worden

Greet Brokerhof-van der Waa

Samenwijzer
De kopij voor de SamenWijzer 33.4 over de periode 21
januari t/m 18 maart 2018 dient uiterlijk zondag 14
januari a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn

bloemen van deze zondag gaan naar….
…. mw. N. v. d. Schans na ziekenhuisopname.
Koster
13-01 t/m 19-01 dhr. H. Broekhuizen
20-01 t/m 26-01 dhr. C. Hesse
Kerkdienst zondag 21 januari
10.00 uur Ds. L. Schermers

Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Niezen zonder
zakdoek

Dit blijspel, geschreven door B. Welter,
wordt opgevoerd door de amateurtoneelclub
van de YMCA+ op
vrijdag 9 februari en
zaterdag 10 februari 2018
in Kerkelijk Centrum De Rank,
Albert Schweitzerlaan 8,
te Krimpen aan den IJssel.
Zaal open: 19.30 uur

Aanvang: 20.00 uur
Kaarten à € 7,50 (inclusief één consumptie)
kunnen vanaf 19.30 uur
gekocht worden aan de zaal;
in de voorverkoop voor € 7,00 te verkrijgen bij:
Astrid tel. 0180 510865
Gert tel. 0180 512205
Ron tel. 0180 518562

Een deel van de opbrengst gaat naar:

Bijzondere lezing over de voormalige
predikant (de rode dominee).
Hugenholtz uit Ammerstol
Op zondagmiddag 21 januari houdt de bekende
socioloog en theoloog Prof. Dr. Herman Noordergraaf
een lezing over de voormalige predikant dominee
G.W.K. Hugenholtz die van 1924 tot en met 1954
predikant was in Ammerstol.
Hij was een bijzondere predikant, die bekend stond als
“de rode dominee”.
Het dorp Ammerstol werd in die tijd voornamelijk
bevolkt door arbeiders, visser en boerenknechten.
Overdag werkten zij hard maar ’s avonds kwamen zij
bij elkaar in een keet en praatten over politiek. In dit
dorp vol arbeiders had het socialisme een belangrijke
plaats. Ammerstol stond in de rest van de
Krimpenwaard dan ook bekend als het Rode Dorp
ofwel Moskou aan de Lek.
In een dorp waar het socialisme centraal stond, waren
maar weinig mensen gelovig. Hierdoor was het niet
eenvoudig een dominee te vinden die bereid was in
Ammerstol te werken. De kerk was hier erg arm en er
was dus ook maar weinig geld te verdienen voor een
dominee. In 1924 werd eindelijk dominee Hugenholtz
bereid gevonden om naar Ammerstol te komen.
Deze dominee bracht vernieuwing met zich mee. In de
strenge winter vlak voor de crisistijd zorgde hij dat
arme gezinnen voorzien werden van kolen, ongeacht
of ze wel- of niet in de kerkkwamen. Hierdoor kreeg hij
veel respect en nam het aanzien van de kerk toe.
Iets anders waar de dominee zich hard voor maakte,
was de zaak van vrede en veiligheid.
In 1924 richtte hij samen met anderen de
vredesbeweging “Kerk en Vrede” op.
Toen op 10 mei 1940 de Duitsers ons land binnen
vielen, kwamen 200 burgers uit Veenendaal in
Ammerstol terecht. De rode dominee zorgde ervoor
dat deze mensen werden opgevangen in de kerk in
Ammerstol. Omdat de dominee onder de Duitse
bezetting bleef prediken voor vrede en tegen het
nationaal-socialisme en de oorlog, werd hij in juni
1943 opgepakt en in gevangen gezet in het
concentratiekamp Vught. In 1944 werd hij vrijgelaten
en keerde hij weer terug In Ammerstol om zijn werk
daar tot 1954 voort te zetten.
Na de oorlog is zeer actief geweest voor de nationale
in internationale vredesbewegingen.
De lezing is een gezamenlijk initiatief van de VVP
afdeling Lekkerkerk en omstreken en de kerk van
Ammerstol. De lezing in de Ammerstolse kerk aan het
Kerkplein begint om 15.00 uur. De toegang is gratis,
evenals de koffie of thee in de pauze.
Na afloop is er een open schaalcollecte.

