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Dienst van vandaag: Ds. A. Wisman 
 

Zieke die elders verblijft: 
Mw Douw is na een operatie aan het revalideren. 

Haar verblijfadres: Drift 8, 7991 AA Dwingeloo 

 
Vakantieweek 

Van 19 oktober - 28 oktober vieren we herfstvakantie. 
Mocht u een predikant nodig hebben,  

dan kan onze scriba Jan de Korte (tel. 551.427) u 

verder helpen.  
ds. Luci Schermers 

 
Kerstwandeling op 19 december  

De voorbereidingen voor de kerstwandeling zijn in 
volle gang. De route ligt vast en de scenes zijn 

verdeeld. Een vraag aan u en jullie allemaal: we zijn 

op zoek naar glazen potjes (zonder etiket) die met een 
waxinelichtje er in langs de route kunnen staan. Vanaf 

half november komt er een doos in de kerk te staan 
waar u ze in kwijt kunt. Spaart u mee? 

 

Samenwijzer 
De kopij voor de SamenWijzer 34.2 over de periode 28 

oktober t/m 9 december 2018 dient uiterlijk zondag 21 
oktober a.s.  bij de redactie ingeleverd te zijn. 

 

Op reis naar Israël? 
Al eerder heb ik geschreven dat ds. Anja van Alphen 

uit Haastrecht en ik opnieuw op reis naar Israël hopen 
te gaan. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Dus wanneer 

u toch wil deelnemen kunt u zich nog opgeven tot eind 
oktober. 

De reis is gepland van 18-26 februari 2019. Dan is het 

voorjaar in Israël en nog niet zo warm. 
Op het programma staan uiteraard Jeruzalem (3 

dagen) en het Meer van Tiberias en omgeving, maar 
ook prachtige natuur in de woestijn of bij de bronnen 

van de Jordaan. 

Zodoende komen we op veel plaatsen die we kennen 
uit de Bijbel. 

De vorige reis heeft veel indruk gemaakt en heeft ons 
dichter bij de wereld van de Bijbel gebracht. Daarnaast 

was het ook een feest om dit samen met de 
Haastrechters te beleven. 

Wij hopen dat we weer net zo verrijkt en dankbaar 

thuis zullen komen. 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Anja van Alphen 

(0182- 501032 of bij mij, 
Margreet Gouwens (06 1989 7770) 

 

 
 

 

4 NOVEMBER: ZWO dienst!  
Twee jaar geleden hebben we ons als ZWO verbonden 

aan een nieuw thema: KINDEREN IN DE KNEL.  
 

 
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden 

kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten 
en worden door hun stadsgenoten met de nek 

aangekeken. Velen van hen zijn hun geboorteregio 

Karamoja ontvlucht vanwege de bloedige burgeroorlog 
en armoede en hoopten op een beter leven in 

Kampala.  
Met uw kan belangrijk werk gedaan worden: 

• Voor 225 euro kan een straatkind opgevangen 

worden in Kampala. 
• Familie opsporen in Karamoja en terugkeer 

van een gezin kost 440 euro. 
• Een Oegandees gezin kan een nieuw leven 

opbouwen in Karamoja voor 330 euro. 
Gerdine Klein van Kerk in Actie is zelf in Oeganda bij 

het project geweest en zal ons er iets over vertellen. 

Er zal ook gecollecteerd worden voor dit doel. 
U komt toch ook?  Tot 4 november!  

ZWO 
 

De bloemen van vandaag  zijn voor ……  

….. mw. W.J. Hollestein, na operatie.  
 

Koster 
20-10 t/m 26-10  dhr. L. Hordijk 

27-10 t/m 02-11 dhr. A. Voogt 

 
Kerkdienst  zondag 21 oktober  

10.00 uur ds. A. van Alphen-Keijzer 
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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     

 

 
 

 
 

Vrouwenbijbelstudiekring. 
Geloven, zeker weten! is het onderwerp waarover 

Dinie Stortenbeker op 1 november a.s. komt 
spreken bij de Vrouwenbijbelstudiekring. 

Welk geloof drijft ons voort? Geloven we dat er meer is 

tussen hemel en aarde? 
Daar gaan we deze morgen over horen, in wat, maar 

bovenal in wie wij geloven!!! 
U bent allen hartelijk welkom op 1 november in ’t 

Voorhof. 

Tijd:9.15u. – 11.15u. Informatie: 0180510278 – 
018052246 

 


