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Dienst van vandaag:
Thema-avond: Meer geluk dan grijsheid
Ds. Van Dorsten
In De Wingerd in Krimpen aan de IJssel wordt
Lezing: Psalm 28
binnenkort een avond belegd met Jean-Jacques
Lezing: 2 Korinthiërs 12: 5-10
Suurmond, predikant-geestelijk verzorger en o.a.
columnist in dagblad Trouw. Hij schreef een boekje
Laatste zondag kerkelijk jaar
over ouder worden “Meer geluk dan grijsheid”. Vaak
A.s. zondag 23 november is de laatste zondag van het
wordt in onze tijd de nadruk gelegd op de sterke
kerkelijk jaar. Dan herdenken we de overledenen van
mens, op autonomie en groei. Dan wordt ouderdom
het afgelopen kerkelijk jaar.
met verval en beperkingen als negatief ervaren.
We noemen de namen van mw. Marieke van der
Suurmond laat zien dat er ook een andere weg is. Niet
Schans, mw. C. Smidt en dhr. J. van der Molen.
ondanks maar juist dankzij beperkingen kan de ouder
En we herdenken anderen die we in ons hart met ons
wordende mens ook een weg gaan van verdieping en
meedragen.
groei. Ik ben van plan die avond naar de Wingerd te
Ieder jaar weer een bijzondere dienst. We hopen dat u
gaan. Wellicht hebben meer mensen belangstelling.
en jij er dan ook bij zullen zijn.
Meldt u zich dan (010-4517840 of
dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl), dan kunnen
Belijdeniscatechese
we gezamenlijk rijden.
A.s. dinsdagavond komt de belijdenisgroep bij elkaar in
datum: 27 november 2014
de kerkenraadskamer. We beginnen om 19.00 uur.
tijd: 20.00 – 22.00 uur
Het is de bedoeling om eens in de veertien dagen een
plaats: de Wingerd, Krimpen aan den IJssel
uur met elkaar aan het werk te gaan.
kosten: 5 euro
Wie wil kan zich nog aansluiten!
Pastoraal spreekuur
Donderdag 20 november is de derde donderdag van
de maand. Dan ben ik vanaf 9.30 – 12.30 uur in de
kerk aan het werk.
Als u iets hebt te melden of ergens over wilt praten,
loopt u dan rustig binnen of maak alvast een afspraak.
De koffie en thee staan klaar.
ds. Luci Schermers
Najaarsborrel
De twintigplussers tot veertigminners zijn volgende
week zondag vanaf 15.30 uur welkom in de Tuinfluiter.
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen
we elkaar ontmoeten. Rond 16.00 uur is het thema:
Utopia – wat is jouw hemel op aarde?
We hopen op een goede opkomst!
Marcel van der Kooi, Gera Spruijt en ds. Luci
Schermers

De bloemen van deze zondag gaan naar....
….Mevr. S. v.d. Meulen als afscheid van de
kindernevendienst.

Collecteafkondiging
Diaconaat - Geef voor het kind!
Midden in Nederland ligt een klein dorp, Jeugddorp de
Glind. Het lijkt een gewoon dorp met een
gezellig dorpsplein, veel sport- en spelfaciliteiten en
vrijstaande huizen. Maar achter de voordeuren
van die huizen schuilen bijzondere verhalen. In ieder
huis hebben ouders meerdere pleegkinderen
opgenomen in hun eigen gezin. Het zijn kinderen die
niet meer thuis kunnen wonen, omdat het daar
voor hen niet veilig is. Binnen de warmte en
bescherming van een gewoon gezin kunnen ze zich
wel goed ontwikkelen. Sport en spel zijn belangrijk
voor deze kinderen. Hiervoor is veel geld nodig.
Daarom collecteren we vandaag voor het diaconale
werk van Kerk in Actie in Nederland en in het bijzonder
voor de Rudolphstichting die dit dorp heeft opgericht.

Koster
15-11 t/m 21-11 dhr. C. v.d. Schans
22-11 t/m 28-11 dhr. L. Hordijk
Kerkdienst zondag 23 november
10.00 uur ds. L. Schermers
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Verhuisbericht.
Beste mensen van de Ontmoetingskerk.
Wij zijn verhuisd naar de : Middenwetering 36
2922ED te Krimpen aan den IJssel.
Ons telefoon nr. en mailadres is het zelfde gebleven.
We waren al een tijdje op zoek naar een woning gelijk
vloers.
En plotseling na een groeps bezichtiging waren wij aan
de beurt.
Wij zijn op zoek naar een nieuwe kerk, maar we
vinden het ook
leuk om af en toe in de Ontmoetingskerk eens aan te
schuiven.
Hartelijk dank voor Uw gastvrijheid en Uw gezelligheid.
Wij hopen dat het U allen goed gaat, en tot ziens
Groet van Aart en Ria de Ruiter
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.
Vanuit Nederland wordt het de 20e keer dat de actie
Schoenmaatjes georganiseerd wordt. Inmiddels
hebben al meer dan 2,5 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 22 november in de Ontmoetingsruimte staat.
Op zaterdag 22 november a.s. kunt u de dozen van
10.00 uur tot 12.00 uur inleveren in de crecheruimte
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.V ervoer
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.

Together Worship Praiseband
met Remco Hakkert, band & vocals
Wanneer : zo 16-11-2014
Hoe laat : 15.00 uur
Waar
: Ontmoetingskerk
Kosten : gratis (collecte voor de onkosten)

Samen met Remco Hakkert en zijn band de mooiste
liederen zingen tot eer van onze grote Koning.
De dienst is bedoeld voor iedereen en met name
geschikt voor jonge gezinnen. De kleintjes zijn dan ook
van harte welkom.
Een dienst om naar toe te leven en om daarna weer
uit te leven…
We rekenen op jullie stemmen!

Commissie V&T

WAT DOET GOD IN DEZE TIJD???
Bovenstaande is wel een vraag die je veel hoort
tegenwoordig. Dit lijkt wel een soort “roep” naar
Boven?! Het is op alle fronten heel spannend in onze
wereld, verder weg, maar ook dichtbij en hoe gaan we
hier nu mee om? Cees Vork van de gebedsorganisatie
“Op de Bres voor Nederland” komt over dit onderwerp
spreken bij de Vrouwenbijbelstudiekring op:
Donderdag 24 november a.s. Plaats:’t Voorhof,
Dorpstraat 1, te Krimpen aan de Lek. Tijd: 9.15 –
11.30 uur. (vanaf 9.00 uur is er koffie)
Aan de hand van bijbelse tekenen en bijbel gedeelten
kan hij ons laten zien wat God aan het doen is
vandaag. Iedereen die geïnteresseerd is in dit
onderwerp, is van harte welkom. (ook mannen) [Info:
0180522469 – 0180510278] Graag tot ziens!

