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Dienst van vandaag:
FILM: STILL LIFE
ds. M. Gouwens- de Gier
Datum : vrijdagavond 13 november 2015
Schriftlezing Exodus 16 : 11 - 18
Tijd : 20.00 uur, inloop (koffie/thee) vanaf 19.30 uur
Lezing: 2 Korintiërs 8 : 1 - 15
Plaats : Ontmoetingskerk
Kosten : € 5,- p.p.
Pastoraal inloopuur
Op vrijdagavond 13 november
De vierde donderdagmorgen van de maand ben ik van
wordt er in de
9.30-12.30 uur in de kerkenraadskamer aanwezig.
ontmoetingsruimte van de
Loop rustig binnen als u wilt komen praten of iets te
kerk een film vertoond die
melden hebt .De koffie en thee is klaar!
aansluit bij het jaarthema van
ds. Luci Schermers
dit jaar: “Ontmoeting met de
ander”.
VakantieBijbelKlub
Still Life is de titel van de (niet
De vakantiebijbelklub is weer afgerond. Vanwege onze
zo lange) film. Een
vakantie kon ik er dit jaar niet bij zijn, maar ik hoop
humoristisch drama over een
dat het mooie dagen zijn geweest voor jong en oud.
man die familieleden opspoort van overleden mensen
Iedereen die er aan mee heeft gewerkt: hartelijk
die alleen zijn aangetroffen.
bedankt!
Een pakkend verhaal, mooi gefilmd en goed geacteerd
met schitterende muziek staat er te lezen in reactie’s.
Kerkendag te Schoonhoven: Leven uit de Bron
Dus: mis het niet!
Zaterdag 31 oktober is er vanaf 10.00 uur een
Om 19.30 uur is er inloop met koffie/thee en om 20.00
classicale kerkendag in de Hoeksteen te Schoonhoven.
gaan we draaien.
ds. Jelle de Kok houdt de hoofdlezing rond dit thema,
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van
er zijn diverse workshops en er is een boekentafel en
een hapje en drankje nog na te praten.
een ideeenmarkt.
Van harte welkom!
Om 14.30 wordt de dag afgesloten met een vesper.
Commissie V&T
Meld u aan voor deze inspirerende dag!
Voor verdere informatie is in de Ontmoetingsruimte
ZWO - DIENST
een folder beschikbaar.
Weet u het nog ? Nienke van der Laan is met een
gemeente uit Waddinxveen afgelopen zomervakantie
Try Out dienst 1 november 2015 in “Herberg de
naar Roemenië geweest . Ze zijn daar de allerarmsten
Ontmoeting”
gaan helpen. In het voorjaar is er een collecte geweest
Thema: Waarheen leidt jouw weg?
voor dit goede doel. Vandaag laat Nienke foto 's zien
Deze try out dienst wordt een anders-dan-anders
om ons een indruk te geven van wat ze daar gedaan
dienst. Met pastor Sjon Donkers uit Zoetermeer en de
hebben .
Sunday Half Hour Band uit Nieuwerkerk a/d IJssel
gaan we de uitdaging aan.
Oppas gezocht
Een dienst met veel muziek en een pakkend verhaal.
Voor de try-out dienst van zondag 1 november zijn we
Je bent welkom in “Herberg de Ontmoeting”
nog op zoek naar 2 vrijwilligers die zich willen
Hoofdstraat 90 op 1 november 2015
ontfermen over de oppas.
aanvang 18.30 uur.
Graag reactie mailen naar: erikateeuwen@upcmail.nl
Koffie, thee en frisdrank staan klaar vanaf 18.15 uur.
De bloemen van deze zondag gaan naar....
… dhr. en mw. v.d. Dool voor hun 50 jarig huwelijk en
Cantorij start weer een serie repetities
naar dhr. en mw. Nederlof voor hun 55 jarig huwelijk.
De cantorij is gevraagd om haar medewerking te
verlenen aan de dienst op 22 november a.s. Dat is de
Koster
laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarom zal er op
24-10 t/m 30-10 dhr. H. Broekhuizen
zondag 1 november een serie van 4 repetities worden
31-10 t/m 03-11 fam. de Gier
gestart, aanvang 9.00 u.
Ook dit keer zal er o.a. een lied meerstemmig worden
Kerkdienst zondag 1 november
uitgevoerd. Ieder die graag zingt, is welkom.
10.00 uur Mevr. Ds. M. Berends- van Waardenberg
Annemarie Kraan, Marianne v.d. Bas en Klaas Rigterink
18.30 uur Pastor Sjon Donkers
geven zo nodig graag meer informatie.
Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

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

