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Dienst van vandaag: dhr. K. Rigterink
Collecte Vredeswerk
Vrede is nog altĳd ver te zoeken. Overal ter wereld zĳn
Bazaar
landen en bevolkingsgroepen met elkaar in conflict en
Er wordt door de voorbereidingsgroep ongetwijfeld op
miljoenen mensen, jong en oud, zĳn slachtoffer van
terug gekomen, maar ook van deze kant alvast veel
geweld. Kerk in Actie en PAX zetten zich namens de
dank voor iedereen die zich heeft ingezet voor de
Protestantse Kerk in voor vrede. In Nederland en
bazaar cq rommelmarkt. Wat een werk is er verzet,
wereldwĳd. Veel jongeren in Oekraïne voelen zich
wat een energie, wat is er veel gebeurd. Geweldig!
machteloos en onveilig door het conflict in OostOekraïne en de sociaal economische crisis. Kerk in
Inloopuur op 27 september
Actie partner ‘Spirit and Letter’ traint groepen jongeren
a.s. donderdagmorgen ben ik van 9.30- 12.00 in de
in het vreedzaam communiceren op basis van
kerkenraadskamer. Weet u welkom om iets te komen
wederzĳds respect. Door de training krijgen de
melden, voor een gesprek en/of voor een kop koffie.
jongeren meer zelfvertrouwen. Ze weten dat zij een
ds. Luci Schermers
bijdrage kunnen leveren aan vrede en opbouw van de
samenleving. In Nederland steunt Kerk in Actie
In gesprek over de Psalmen
Stichting De Vrolĳkheid, die voor kinderen in de AZC’s
Ook op donderdag 27 september is de eerste avond
activiteiten organiseert, waardoor ze weer even kind
(van de drie avonden) rond de Psalmen. U kunt zich
kunnen zĳn. Met ouder-kindprojecten verstevigt De
nog aanmelden of donderdagavond gewoon
Vrolĳkheid familiebanden en bevordert goede
binnenlopen. We beginnen om 20.00 uur en eindigen
communicatie tussen ouders en hun kinderen. In
om 21.30 uur.
Srebrenica proberen Bosniërs en Serviërs 23 jaar na de
genocide elkaar weer de hand te reiken. Het
De dienst van zondag 30 september
programma ‘Dealing with the Past’ van PAX biedt
In de lijn van het nieuwe jaarthema "Een goed
slachtoffers ruimte om hun verhalen te vertellen aan
gesprek" zal het a.s. zondag gaan over Genesis 18.
hun eigen en volgende generaties. Door het vertellen
Abraham ontvangt drie vreemdelingen bij zijn tent.
van de verhalen ontstaat er ruimte voor de verwerking
Dan gaat het om horen en gehoord worden. Naast het
van emoties. In de Vredesweek zoeken we naar
horen van woorden zullen we ook met elkaar kijken
verbinding en solidariteit tussen de verschillende
naar een schilderij van Marc Chagall over dit
generaties, om van elkaar te leren, elkaar te
bijbelgedeelte.
bemoedigen en samen te werken aan vrede. Met de
opbrengst van de eerste collecte van vandaag steunt
Na de dienst van 30 september
de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor
zijn de jonge gezinnen uit de gemeente uitgenodigd
vrede van Kerk in Actie en PAX. Van harte aanbevolen.
voor een activiteit en een goed gesprek. Zij hebben
een uitnodiging daarvoor ontvangen, er zijn al een
Filmavond
aantal aanmeldingen. Mocht je het vergeten zijn, meld
Vrijdagavond 12 oktober organiseren wij weer een
je nog aan bij Janneke Boer! Het gaat zeker door.
filmavond. Dit keer met de film: The Theorie of
everything (waargebeurd verhaal).
Zieken die elders verblijven:
Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar en om 20.00
Mw. S B
uur start de film. Onder de film wordt u ook nog
voorzien van een hapje en een drankje.
Wij zien u graag op 12 oktober! Commissie V&T
Voedselbank – Product van de maand
Het product van de maand september is Visconserven
(tonijn of zalm). 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 staat bij het ZWO-bord in
de ontmoetingsruimte. Alvast bedankt!

Zinzondagen VVP
In de ontmoetingsruimte is het programma van
zinzondagen te vinden. VVP Lekkerkerk en omstreken.

De bloemen van vandaag zijn voor ……
….. dhr. K. Rigterink als dank.
Een tweede bos is voor mw. E. Tieleman na operatie

Kerkdienst zondag 30 september
10.00 uur ds. L. M. Schermers

Koster
22-09 t/m 28-09 dhr. A. de Paauw
29-09 t/m 05-10 dhr. P. van Gorkum
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