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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: Ds. J. A. Bos 
 

Tafelgesprekken 
De tafelgesprekken zijn voor mensen van ca. 25-40 

jaar. A.s. dinsdagavond zijn we welkom bij Nelleke 

Manschot, Schoolstraat 53. Hoor je bij deze 
leeftijdsgroep, sluit dan gerust aan. 

We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 21.30 uur af. 
ds. Luci Schermers 

 

Herdenken van de overledenen 
Op zondag 25 november worden de overledenen 

herdacht. Anders dan eerder werd vermeld is er geen 
solozang, maar zal Lenie de Meij op haar harp spelen. 

Er is een preek, er worden kaarsen aan gestoken.  
Graag willen we zaterdagavond de kerk openstellen 

voor iedereen, kerkelijk of niet kerkelijk, die een 

kaarsje aan wil steken voor iemand die overleden is. 
Dat kan een overledene van het afgelopen jaar zijn, 

maar het kan ook voor iemand zijn, die al eerder is 
gestorven, maar die je nooit vergeet.  

De kerk is open van 18.30 – 20.00 uur open. Loop 

rustig binnen om een kaarsje aan te steken, er is 
muziek om naar te luisteren, een gedicht om mee te 

nemen, een kop koffie om warm te worden.  U kunt 
ook iemand uit uw omgeving attenderen op deze 

mogelijkheid 

 
Kerstwandeling 
De kerstwandeling krijgt 

steeds meer vorm.  

Afgelopen donderdag 
hebben we in het 

cultuurhuis met spelers 
en andere medewerkers 

kennis gemaakt. Ook 

konden de spelers die 
dat nog nodig hebben 

kleding passen voor hun 
rol. Als u nog lege glazen potjes hebt verzameld dan 

kunt u die inleveren in de kerk 

 
Product van de maand: 

Het product van de maand November is margarine. 
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 in 

de ontmoetingsruimte staat. 

 
 

 
 

 

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 2,9 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 25 november in de Ontmoetingsruimte staat. 

Op zaterdag 1 december 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. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust bij Patrick 

Heijnis, telefoon 06-19691157. 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 

 

De bloemen van vandaag  zijn voor ……  
….. Mw. J. Eikelenboom-Verheij voor haar verjaardag 

 
Koster 

12-11 t/m 19-11 dhr. L. Hordijk  
20-11 t/m 26-11 dhr. C. van der Schans 

 

Kerkdienst  zondag 25 november  
10.00 uur Ds. L. Schermers 
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4 NOVEMBER: ZWO dienst 
De collecte voor het project in Oeganda van Kinderen 

in de Knel heeft het mooie bedrag van € 357,15 

opgebracht. 
Dank u wel  

ZWO 
 

Israël avond: 

georganiseerd door: “vrienden van Israël in de 
Krimpenerwaard” 

Op woensdagavond 21 november 2018, 
De Schakel, Schoolstraat 24 

Te Bergambacht, 
Lezing door ds. Henk Poot. Thema: 

“Jeruzalem, stad van de Grote Koning”. 

Aanvang:19.45 uur, Inloop 19.15 – koffie/thee. 
Met verkoop van Israël- producten. 

Van harte welkom! Informatie: 06-18301351. 
 

Oosterse invloed in de geneeskunde … 

Stress, wie heeft er geen last van? 
We leven in een jachtige wereld, vol digitaal en ander 

geweld. 
Stress is de oorzaak van veel klachten en ziekten. De 

huisarts wil ons niet aan allerlei kalmerende middelen 
‘helpen’, maar is erg te spreken over mindfulness, 

yoga of andere meditaties. Kan dat wel voor mij ‘want 

ik ben christen’? Is dit een weg ten zegen of ben ik in 
een fuik beland? Wat zegt Gods Woord hierover? Ik wil 

namelijk verre van occulte invloeden blijven. Ruud van 
der Ven heeft gewerkt als huisarts en natuurarts en 

enkele boeken onder andere over dit belangrijke en 

moeilijke onderwerp geschreven. 
Op 29 november komt Ruud van der Ven spreken over 

dit zo herkenbare onderwerp 
bij de Vrouwenbijbelstudiekring in ’t Voorhof. 

U bent allen hartelijk welkom vanaf 9.15u-11.15u. 

Informatie:0180521078-0180522469. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

welkom! 

Vandaag om  18.30 uur 

een Dienst voor jong en oud 

Ontmoetingskerk Krimpen aan 
de lek 

 

PETRUS 

Nergens probeert de Bijbel zijn zwakten en 
gebreken te verbergen. 

 Integendeel, ze staan in het volle licht. De 
Bijbel wil ons een leider laten zien met wie 

we goed kunnen opschieten. 
Iemand van vlees en bloed 

wilskrachtig 
haantje de voorste 

berouwvol 
vriend en leerling 

verlangend naar God 
Wat mogen wij leren van Petrus? Onderzoek 

het voor jezelf. 

 

PLAATS: 

Ontmoetingskerk krimpen a/d lek 

Hoofdstraat 90, 

2931CL krimpen a/d lek 

 

Tijd: 18.30 uur. Vanaf 18.15 uur ontvangst met 

koffie/thee/fris 

 

t mogen wij leren van Petrus? Onderzoek het 
voor  

 


