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Dienst van vandaag:
Collecte Protestantse Kerk Oecumene.
ds. P van Midden
Ontmoetingen met migrantenkerken.
thema: ‘Waarmee je al niet gezegend kunt zijn.’
U zou hem zomaar tegen kunnen komen: pastor
Lezing van Genesis 11: 27- 12: 9
Onaolapo Smith Asubiaro. Iedere donderdagmiddag
Lezing van Hebreeën 11: 8-11
rijdt hij met zijn witte busje door Rotterdam
Lombardijen om soep uit te delen aan daklozen. Er is
Joods zegenwens:
veel leed in deze wijk. Mensen zonder hoop, jongeren
Behoed ons
zonder perspectief. Met die mensen probeert de pastor
zegen ons
in contact te komen. Pastor Onaolapo is voorganger
bewaar ons.
van Glorious Chapel International, een kerk die
Gij die ons hebt toegekeerd
bezocht wordt door christenen afkomstig van de
naar elkaar,
Antillen, uit Haïti, Rusland, Congo, Nigeria. Deze kerk
om elkaar
is één van de ruim duizend internationale kerken in
te zegenen
ons land en lid van SKIN, “Samen Kerk in Nederland”.
te bewaren
Sinds 1997 fungeert SKIN onder andere als
te behoeden.
bruggenbouwer tussen autochtone en niet-autochtone
Amen
christenen. SKIN ziet de diversiteit aan
nationaliteiten, talen en christelijke tradities niet als
Belijdeniscatechese
bedreiging, maar als winst. Door
De belijdenisgroep komt op dinsdag 20 januari bij
wederzijdse ontmoetingen kunnen kerken groeien. Met
elkaar. We lezen verder in de apostolische
de opbrengst van deze collecte willen we nog meer
geloofsbelijdenis.
bruggen bouwen en mogelijkheden creëren om te
Plaats: kerkenraadskamer. Tijdstip: 19.00-20.00 uur
leren van elkaar.
Gewoon dichtbij, misschien wel bij u om de hoek.
Bouwt u mee?
Pastoraal spreekuur
Donderdag 22 januari ben ik vanaf 9.30 – 12.30 uur in
“Het Gebed”
de kerk aan het werk.
Op 22 januari a.s. zal Ds. Bakelaar spreken bij de
Als u iets hebt te melden of ergens over wilt praten,
Vrouwenbijbelstudiekring over het voor velen wel
loopt u dan rustig binnen of maak alvast een afspraak.
bekende gebed het “Onze Vader”. De Here Jezus zelf
De koffie en thee staan klaar!
heeft zijn discipelen dit prachtige gebed geleerd.
Luci schermers
Weten we precies wat we bidden als we Jezus’
discipelen volgen door de zes beden en de
Uitwisseling Zondagsbrief Hervormde Gemeente en
aansluitende lofprijzing? Tijdens de eerstvolgende
Ontmoetingskerk in Krimpen aan de Lek
VBSK-morgen wil Ds. B.F. Bakelaar dieper op
Na een gezamenlijke kerkenraadsvergadering is er
bovenstaande thematiek ingaan. Wij nodigen een ieder
besloten om elkaars Zondagsbrieven uit te wisselen.
die hierbij wil zijn van harte uit te komen.
In de Ontmoetingsruimte ligt voortaan ook de
Tijd: 9.30 -11.30u, vanaf 9.15 u is er koffie.
Zondagsbrief van de Hervormde Gemeente.
Informatie: 0180510278 – 0180522469.
Geïnteresseerden kunnen zo’n exemplaar ter plekke
bekijken en/of meenemen.
Van ‘onze’ Zondagsbrief ligt een aantal exemplaren in
De bloemen van deze zondag gaan naar....
de kerk van de Hervormde Gemeente.
…. Mevr. .A. Koedijk-Oostwouder voor haar verjaardag
en voor de dhr. J. de Korte,ter bemoediging.
Sicco Kooistra
Samenwijzer
De kopij voor de Samenwijzer 30.4 over de periode 25
januari t/m 25 maart 2015 dient uiterlijk zondag 18
januari a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn.

Koster
17-01 t/m 23-01 dhr. C. v. d. Schans
24-01 t/m 30-01 dhr. H. Broekhuizen
Kerkdienst zondag 25 januari
10.00 uur ds. L. Schermers
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