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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag :  Dhr. W. van der Lee 
 

Gezamenlijke dienst a.s. zondag 22 oktober 
Volgende week zondag zal onze kerk gesloten zijn en 

worden we verwacht in de kerk aan de dijk. Daar 

houden we een gezamenlijke kerkdienst in het kader 
van 500 jaar protestantisme. Ds. Bas Bakelaar en ds. 

Luci Schermers zullen beiden voorgaan. Muzikale 
medewerking door Marieke Dekker, piano en Arnold 

Bregman, orgel. Aanvang 10.00 uur. Van harte 

welkom! 
 

Belijdeniscatechese 
Er gaat weer een belijdenisgroep beginnen! Een aantal 

jongeren uit beide kerken heeft gevraagd om een 
gezamenlijke belijdeniscatechese. Na enig overleg 

binnen beide kerkenraden en met de jongeren gaat 

deze belijdenisgroep van start op 27 oktober a.s. 
Andere deelnemers zijn uiteraard ook van harte 

welkom. Wie aan wil sluiten of vragen hierover heeft, 
neem contact op met ds. Luci Schermers. 

 

Voedselbank – Product van de maand  
Het product van de maand oktober is suiker. Het 

inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank 
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden 

ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die staat bij 

het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte.  
  

Zendingserfgoedkalender 
In deze kalender staat de verbeelding van het 

Evangelie door christenen in Azië, Afrika en Latijns-
Amerika centraal. Voor 2018 zijn dat iconen en 

miniaturen uit Oriëntaals-Orthodoxe kerken in 

Nederland. De kerken uit Syrië, Egypte, Ethiopië, 
Eritrea en Armenië worden voorgesteld. De kalender 

geeft daarnaast informatie over de kerkelijke 
gebruiken, de iconografie en hun presentie in 

Nederland. De Zendingserfgoedkalender 2018 kost € 9 

per stuk. 
 

Verplaatsing Israël avond  
De avond waarop enkele gemeenteleden vertellen over 

hun ervaringen tijdens de reis naar Israël en Jordanië 
zal niet op 27 oktober maar op 17 november 

plaatsvinden. We zullen die avond verhalen horen en 

beelden zien van veel bijbelse plaatsen zoals: 
Jeruzalem, Getsemane, Bethlehem en Nazareth. We 

hopen jullie die avond allemaal om 19:30 te mogen 
verwelkomen. Om 20:00 zal het daadwerkelijke 

programma van start gaan.  

 
 

 

“Let een beetje op jezelf” 
Lezing door Heleen Bénard in Krimpen aan de Lek 

Op donderdag 2 november is er in Krimpen aan de Lek 
een lezing met Heleen Bénard, werkzaam bij stichting 

Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover zij 

spreekt is: let een beetje op jezelf. De bijeenkomst 
vindt plaats in de Voorhof, Dorpsstraat 1 in Krimpen 

aan de Lek. De aanvang is om 09.30 uur, toegang is 
gratis.  

Heleen Bénard: Er gaat geen dag voorbij zonder 

nieuws over oorlog, geweld, ongerechtigheid, 
natuurrampen. Maar er is ook hoop dat de duisternis 

plaats maakt voor licht. Gods licht dat als waarheid en 
eeuwige werkelijkheid schijnt in de duisternis. In het 

Joodse geloof wordt dat geschenk gesymboliseerd 
door de sabbatskaars, die stralend licht geeft in je huis 

waar dan geen duisternis meer is. Jezus is het licht van 

de wereld en we mogen uitzien naar de dag van zijn 
komst. Hij zal alles nieuw maken en alle beloften van 

God zijn waarheid en amen. We moeten op onszelf 
zien dat wij dat vasthouden in deze hectische tijd? 

Ruth en Esther zijn twee vrouwen die duizenden jaren 

geleden hebben geleefd, van wie we ook in onze 
maatschappij veel kunnen leren.  

 
5 NOVEMBER 2017: ZWO dienst!  

 

Op zondag 5 november 2017 is er weer een ZWO 
dienst! Vorig jaar hebben we ons verbonden aan een 

nieuw thema. Dit thema willen wij deze ZWO dienst 
introduceren, de heer Gert Kuiper van Kerk in Actie 

komt ons er meer over vertellen.  

U komt toch ook?                           ZWO  
 

Agenda 
*Zondag 12 november 18.30 uur Try Outdienst. 

Cabaret optreden van Kees Versteeg met zijn 
programma “Wie wat wijs”. 

 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar….  
… Mw. Els de Gier, ter bemoediging. 
 

Koster 
14-10 t/m 20-10 dhr. L. Hordijk 

21-10 t/m 27-10   
 

Kerkdienst zondag 22 oktober   
10.00 uur  geen dienst in de Ontmoetingskerk! 


