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Dienst van vandaag: ds. P. van Midden
Bijbelgesprekskring
We gaan in ons verdiepen in Hebreeën 11 en doen dit
Vredesweek
aan de hand van het boekje ‘Voorbeeldig geloven’ van
Van 21 t/m 29 september is het vredesweek. Het
ds. René de Reuver.
thema: "Vrede verbindt over grenzen". Volgende week
Duur: voorlopig vier avonden
zondag zullen we daar bij stilstaan. Mooi dat dan ook
Data: woensdag 2 en 16 oktober, daarna in overleg
de gospelgroep uit Eschenstruth aanwezig is en een
Tijd: van 20.00 - 21.30 uur
paar liederen zal zingen. Op de lectuurstandaard liggen
Leiding: Bertha Welter en ds. Luci Schermers
een aantal vredeskranten. Om mee te nemen.
Aanmelden voor 30 september bij Bertha Welter
(518.562 of bertha-ronwelter@freeler.nl )
Praatje met de dominee
A.s. donderdagmorgen is het weer zover. Dan staat de
Strong Together
deur van de kerk open voor wie maar wil om even te
De contacten met Chariots Gospel Singers uit de
praten of iets te komen vertellen onder het genot van
gemeente Eschenstruth in Duitsland worden door
een kop koffie. De kerk is open van 9.30 - 12.30 uur
Gospelkoor Rejoice nog steeds onderhouden.
en ik zit in de kerkenraadskamer voor u, voor jou
Dit jaar komen the Chariots Gospel Singers weer naar
klaar. Welkom! ds. Luci Schermers
Krimpen aan de Lek.
Dit wordt een weekend met leuke activiteiten en op
Rotterdam Pride Viering 2019
zaterdagavond 28 september een gezamenlijk concert
Op zondag 29 september is in de
in de Ontmoetingskerk in Krimpen aan de Lek.
Arminius de jaarlijkse Rotterdam Pride Viering. Hier
Aanvang 20.00 uur.
zijn veel Rotterdamse kerken bij aangesloten. Het
Het thema van dit concert is Strong Together. We
thema is House of Colours. Plaats: Arminiuskerk,
nodigen u van harte u uit om dit concert bij te wonen.
Museumpark 3, Rotterdam. Aanvang: 15.00 uur.
De toegang is gratis. Aan het eind van de eind is er
een collecte om de kosten te dekken.
Gespreksgroep rond de twintig
Deze groep gaat van start op zondag 6 oktober om
19.00 uur. Sta je nog niet in de app-groep en wil je
toch mee doen? Meld je dan aan bij Marianne
Oostendorp: marianne.oostendorp@upcmail.nl

Tafelgesprekken: Voor 25+ tot 40Graag komen we bij elkaar om met mensen in de
leeftijd van ongeveer 25 tot 40 jaar van gedachten te
wisselen over een aansprekend thema. Jullie hebben
onlangs allemaal een uitnodiging per brief
ontvangen. Mocht je 1 oktober
niet aanwezig kunnen zijn maar wel mee willen doen,
laat het horen!
Datum: dinsdag 1 oktober 2019
Tijd:
20.00 uur - 21.30 uur
Plaats: bij Nicolien Kortenoeven, Klipperstraat 17
Aanmelden bij Nicolien (06.1149.88.55
of nicolien.kortenoeven@outlook.com) of bij
Anke (ankepoelstra@hotmail.com)

De bloemen van vandaag zijn voor…..
…. Mw. C.Nieuwenhuizen -v.d.Berg,voor haar
verjaardag morgen.
En een bos voor R.v.Westen..
Koster
14-09 t/m 20-09 dhr. C. vd Schans
21-09 t/m 28-09 dhr. L. Hordijk
Kerkdiensten zondag 29 september
10.00 uur ds. L. Schermers

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND
Het product van de maand september is vis in blik Het
inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden
ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij het ZWObord in de ontmoetingsruimte.
Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

