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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  
ds van der Niet 

schriftlezing OT 1 Samuel 16: 14 - 23  
schriftlezing NT Mattheus 11 : 25 - 30 

 

Pastoraat 
Een aantal ouderen uit onze gemeente verblijft in een 

verpleeghuis, in de verzorging of psychiatrie buiten het 
dorp. Een kaartje is altijd welkom!  

Nieuw is dat mw. van der Stege momenteel voor 

revalidatie verblijft in Verpleeghuis Rijckehove,  
afd. Leliehof 5                               

Tjaikovskistraat 1   
2901 H M Capelle aan de IJssel. 

   
Vakantiedagen 

Van 21 oktober – 25 oktober genieten wij van de 

herfstvakantie. We hopen even tot rust te komen en 
op te laden voor de komende tijd. 

Mocht u onverhoopt een predikant nodig hebben dan 
weet Sicco Kooistra, onze scriba, wie hij daar voor 

benaderen kan. 

Zijn gegevens: tel. 551.290 of kooistrasicco@cs.com 
 

Kerkendag te Schoonhoven: Leven uit de Bron 
Zaterdag 31 oktober is er vanaf 10.00 uur een 

classicale kerkendag in de Hoeksteen te Schoonhoven. 

ds. Jelle de Kok houdt de hoofdlezing rond dit thema, 
er zijn diverse workshops en er is een boekentafel en 

een ideeënmarkt. 
Om 14.30 wordt de dag afgesloten met een vesper. 

Meld u aan voor deze inspirerende dag! 
Voor verdere informatie is in de Ontmoetingsruimte 

een folder beschikbaar. 

 Luci Schermers 
 

Try Out dienst 1 november 2015 in “Herberg de 
Ontmoeting”  

Thema:  Waarheen leidt jouw weg? 

Deze try out dienst wordt een anders-dan-anders 
dienst. Met pastor Sjon Donkers uit Zoetermeer en de 

Sunday Half Hour Band uit Nieuwerkerk a/d IJssel 
gaan we de uitdaging aan. 

Een dienst met veel muziek en een pakkend verhaal. 
Je bent welkom in “Herberg de Ontmoeting”  

Hoofdstraat 90 op 1 november 2015  

aanvang 18.30 uur. 
Koffie, thee en frisdrank staan klaar vanaf 18.15 uur. 

 
Samenwijzer 

De kopij voor de Samenwijzer 31.2 over de periode 25 

oktober t/m 13 december dient uiterlijk zondag 18 
oktober a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn 

Vakantie Bijbel Klub in de 
Herfstvakantie in Krimpen 

aan de Lek  
De voorbereidingen voor de 

VBK (Vakantie Bijbel Klub) 

draaien weer op volle 
toeren. Dit jaar is het Thema  

“De Bouwplaats”. De kerk 
zal in een bouwterrein 

veranderen. Bijbelverhalen, 

liedjes zingen, knutselen, toneel en spel staan zoals 
ieder jaar weer op het programma. En natuurlijk zijn 

ook de beren Brom en Berry en Ronja van de partij.  
Het worden weer drie speciale en feestelijke dagen 

voor alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 van de 
basisschool. Opgeven is niet nodig. De kinderen 

kunnen van woensdag 21 t/m vrijdag 23 oktober 2015 

om 9.15 uur naar de Ontmoetingskerk te Krimpen aan 
de Lek komen. Het programma is om 12 uur 

afgelopen.  
Vrijdagavond om 18.30 uur sluiten we de VBK weer af 

met een feestavond. Alle ouders, familie en vrienden 

zijn van harte welkom, op deze avond, waar we op de 
laatste drie dagen terug kijken. Natuurlijk zullen de 

kinderen ook laten zien, wat ze deze dagen gedaan 
hebben.  

Wilt u als vrijwilliger mee doen, dan bent u van harte 

welkom.  
Voor informatie en vragen kunt u mailen naar 

vbkkrimpen@gmail.com.  
 

VROUWENGESPREKSGROEP 
Op dinsdag 20 oktober a.s. start de vrouwen- 

gespreksgroep het nieuwe seizoen met de 

bespreking van de Open Deur van oktober 2015 
met als thema GROOT&klein. 

Wilt u ook deelnemen aan deze gespreksgroep 
komt u dan a.s. dinsdag naar : Dertienhuizen 18. 

Ineke Kerver is dan gastvrouw en heeft de koffie 

om 10.30 uur klaar staan. Weet u welkom !! 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar.... 
…mevr. W. Francois-Wouters als groet van de kerk. 

 

Traktatie 
de traktatie bij de koffie is van dhr. en mevr. Nederlof  

ivm hun 55 jarig huwelijksjubileum. 
 

Koster 
17-10 t/m 23-10 dhr. C. v.d. Schans  

24-10 t/m 30-10 dhr. H. Broekhuizen  
 

Kerkdienst zondag 25 oktober  

10.00 uur ds. M. Gouwens- de Gier  
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Uitnodiging  

4 bijbel-studie avonden over Israël  
U bent van harte welkom op onze Bijbelstudie avonden 

in de Ontmoetingskerk,  

Hoofdstraat 90 in Krimpen aan de Lek, aanvang 20.00 
uur. Zaal open vanaf 19.50 uur.  

Handelend over het boek ‘waarom Israël?’ van ds. 
Willem J.J. Glashouwer van christenen voor Israël.  

Neem gerust iemand mee voor deze bijzondere 

presentatie, zeer zeker de moeite waard.  
Informatie: Jaap Bremmer tel:0180-510480 en Leen 

van der Vlist 0180-682262.  
dinsdag 27 oktober : totdat de Zoon van David komt  

dinsdag 10 november : het land Israël / Aliyah, breng   
                                 de Joden thuis  

dinsdag 24 november : de wortel van het  

                                  antisemitisme  
Het thema van elke avond wordt op video ingeleid 

door ds. Glashouwer zelf. Vervolgens lezen en 
bespreken we met elkaar de genoemde 

Bijbelgedeelten aan de hand van de bij elk hoofdstuk 

vermelde gespreksvragen.  
Tevoren wordt een samenvatting van het te bespreken 

hoofdstuk met de bijbehorende vragen uitgereikt zodat 
men zich thuis kan voorbereiden.  

 
 

 

 
Waarom Israël? : auteur ds. Willem 

J.J. Glashouwer, uitgeverij Barnabas 
te Heerenveen , prijs € 12,50 , ISBN 

978-90-8520-075-8  

 

 
Oppas gezocht 

Voor de try-out dienst van zondag 1 november zijn we 
nog op zoek naar 2 vrijwilligers die zich willen 

ontfermen over de oppas. 

Graag reactie mailen naar: erikateeuwen@upcmail.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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