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Dienst van deze morgen:  
Ds. A. Tromp 

Schriftlezing: Psalm 27 
 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

A.s. zondag, 22 november, is het de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar. Tijdens de dienst worden de 

overledene herdacht in het licht van de Eeuwige. De 
cantorij zal aan de dienst meewerken. Er worden 

lichtjes aan gestoken, er wordt een naam genoemd, er 

is muziek en zang.  
Sta even stil en steek een lichtje aan… 

Dit jaar zullen we ook op zaterdagavond de kerk 
openstellen voor iedereen, kerkelijk of niet-

kerkelijk, die een overledene wil gedenken. Dat kan 
een overledene van het afgelopen jaar zijn, maar het 

kan ook voor iemand anders zijn, die al eerder is 

gestorven, maar die je nooit vergeet.  
Op zaterdag 21 november van 17.00 – 19.30 uur is de 

kerk open. Juist voor degenen die wel willen 
gedenken, maar liever geen dienst willen bijwonen. 

Misschien weet u iemand die u kunt wijzen op de 

mogelijkheid om een kaarsje aan te steken: buren, 
vrienden of ….  

Er is dan ook muziek om naar te luisteren en een 
gedicht om mee te nemen.  

Wees welkom! Sta even stil en steek een lichtje aan…  

                    Engelenproject  
Bij de nieuwste Samenwijzer hebt u “Engelennieuws” 
ontvangen. Hebt u zich al aangemeld om een engel te 

zijn? Of weet u iemand die wel een engel kan 
gebruiken? Deze zondag kunt u voor het laatst uw 

strookje inleveren in de doos in de Ontmoetingsruimte. 

Of meld u aan bij een van de leden van het 
engelenuitzendbureau. Hun namen staan in 

Engelennieuws vermeld.  Met elkaar hopen we er een 
mooi project van te maken!! 

Er zal ook een engelententoonstelling zijn. Mocht u 

een mooie engel hebben dan willen we die op de 
adventszondagen graag tentoonstellen. Ook voor 

hangende engeltjes is er een mooie plaats. 

 
VROUWENGESPREKSGROEP. 
De gespreksgroep komt dinsdag 17 

november weer bij elkaar. 

Thema : VERLIES - Open Deur van 
november. Gastvrouw is Mw. Bep Schepers. 

Florastraat 7. Koffie staat om 10.30 uur klaar. 
Wees welkom. 

Collecteafkondiging Kerk in Actie - Diaconaat 
Zonder papieren ben je in Nederland nergens. Sterker 

nog, je bent niemand. Dat ervaren 15.000 mensen in 
Amsterdam iedere dag. Vaak zijn dat 

arbeidsmigranten. Maar ook uitgeprocedeerde 

asielzoekers of meisjes die hierheen gehaald zijn om te 
trouwen zitten ernstig in de problemen. In Amsterdam 

heeft de diaconie het Wereldhuis opgericht. Het is een 
plek waar deze mensen op allerlei manieren steun 

vinden. Denk aan medische zorg of juridisch advies. 

Maar er zijn ook fietscursussen en taaltrainingen. Het 
Wereldhuis probeert mensen zo te helpen dat ze leren 

om zichzelf te redden. In steeds meer grote steden in 
Nederland vindt dit initiatief navolging en Kerk in Actie 

ondersteunt het van harte. Want ieder mens telt. Met 
of zonder identiteitspapieren. Wij bevelen deze collecte 

van harte bij u aan. 

 
Lief en leed 

Dhr. Aart Klip ligt momenteel in het 
IJssellandziekenhuis vanwege een galblaasoperatie. 

Dit is goed gelukt. Hopelijk mag hij snel naar huis. 
 

'Bijbelse economie en omgaan met  

geld en goed' 
Op 26 november a.s. ontmoeten we Leendert van 

Wezel. Deze komt dan spreken bij de 
Vrouwenbijbelstudiekring in ’t Voorhof, Dorpsstraat 1.  

De economie zoals we die in de Bijbel tegenkomen, is 
die ook vandaag de dag nog toepasbaar? Een 

praktische zoektocht door de hedendaagse 

maatschappij aan de hand van de Bijbel.  
U bent hartelijk welkom! Tijd: 9.15-11.15 uur, vanaf 
9.00 uur is er koffie.  
Informatie: Ria Hoogendoorn  0180522469  Mady Riko  

0180510278  

 
De bloemen van deze zondag gaan naar.... 
… dhr. L. Hordijk voor zijn verjaardag. 
 

Koster 
14-11 t/m 20-11 dhr. J. v.d. Vaart 

21-11 t/m 27-11 dhr. P. van Gorkum  
 

Kerkdienst zondag 22 november 

10.00 uur ds. L. Schermers 
 

 
 

 

 
 

z.o.z  
 



 

SCHOENMAATJES GEZOCHT  

Een cadeau van kind tot kind!  
Ook dit jaar organiseren de diaconieën van beide 

kerken weer de jaarlijkse “actie Schoenmaatjes” van 
stichting Edukans. Een actie waarbij de kinderen van 

Nederland een schoenendoos met schoolspullen, 
speelgoed en toiletartikelen vullen en versieren voor 

kinderen in arme landen die dan onverwacht een 

cadeautje ontvangen.  
Inmiddels hebben al meer dan 2,6 miljoen kinderen 

meegedaan aan de schoenendoosactie. We hopen 
natuurlijk van harte dat u en uw (klein)kinderen ook 

dit jaar weer meedoen! Hoe u een schoenendoos kunt 

vullen staat uitgebreid in de folder die in de 
ontmoetingsruimte voor u klaarligt en op de website 

van Edukans (www.edukans.nl/schoenmaatjes).  
Ook een financiële bijdrage is welkom. Een doos 

versturen kost ook geld en dat kunt u storten op 

bankrekening NL10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. de 
diaconie van onze kerk onder vermelding van “Actie 

schoenmaatjes”. U kunt uw bijdrage ook in een 
envelop doen waarop u schrijft “Actie schoenmaatjes” 

en deze in de daarvoor bestemde doos in de 
ontmoetingsruimte deponeren.  

Heeft u geen gelegenheid of middelen om een hele 

doos te vullen, dan kunt u ook losse spullen, o.a. 
toiletartikelen, tekenmateriaal en schone kleine 

knuffels (zie folder/website) deponeren in een doos die 
t/m 21 november in de Ontmoetingsruimte staat.  

Op zaterdag 21 november a.s. kunt u de dozen van 

10.00 uur tot 12.00 uur inleveren in de crècheruimte 
van onze kerk. Diakenen van beide kerken zijn dan 

aanwezig om uw schoenendoos in ontvangst te 
nemen. Als u graag een dag meegaat om 

schoenendozen te controleren in Zevenhuizen, dan 
kunt u zich opgeven bij Agnes Huizer, telefoon 06-

48398548. Vervoer kunnen we voor u regelen.  

Namens de kinderen van o.a. Kenia, Malawi, Oeganda, 
Albanië en Irak willen wij u bij voorbaat hartelijk 

danken voor uw gaven en inzet!  
De Diaconie 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  


