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Dienst van vandaag: Ds. L. Schermers
SCHOENMAATJES GEZOCHT
Een cadeau van kind tot kind!
Ook dit jaar organiseren de diaconieën van beide
Inloopuur op 29 november
kerken weer de jaarlijkse “actie Schoenmaatjes” van
Komende donderdagmorgen ben ik van 9.30- 12.00 in
stichting Edukans. Een actie waarbij de kinderen van
de kerkenraadskamer.
Nederland een schoenendoos met schoolspullen,
Weet u welkom om iets te komen melden, voor een
speelgoed en toiletartikelen vullen en versieren voor
gesprek en/of voor een kop koffie.
kinderen in arme landen die dan onverwacht een
ds. Luci Schermers
cadeautje ontvangen.
Inmiddels hebben al meer dan 2,9 miljoen kinderen
In gesprek met de Psalmen
meegedaan aan de schoenendoosactie. We hopen
A.s. donderdagavond, 29 november, is de laatste
natuurlijk van harte dat u en uw (klein)kinderen ook
bijeenkomst rond de psalmen. We bespreken met
dit jaar weer meedoen! Hoe u een schoenendoos kunt
elkaar Psalm 137. Welkom in de soosruimte van 20.00
vullen staat uitgebreid in de folder die in de
- 21.30 uur. Ook als u/jij de vorige keer niet aanwezig
ontmoetingsruimte voor u klaarligt en op de website
kon zijn: van harte welkom.
van Edukans (www.edukans.nl/schoenmaatjes).
Ook een financiële bijdrage is welkom. Een doos
Kerstwandeling
versturen kost ook geld en dat kunt u storten op
De kleine glazen
bankrekening NL10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. de
potjes kunt u nog
diaconie van onze kerk onder vermelding van “Actie
steeds inleveren in
schoenmaatjes”. U kunt uw bijdrage ook in een
de kerk.
envelop doen waarop u schrijft “Actie schoenmaatjes”
Loopt u mee op 19
en deze in de daarvoor bestemde doos in de
december?
ontmoetingsruimte deponeren.
Heeft u geen gelegenheid of middelen om een hele
doos te vullen, dan kunt u ook losse spullen, o.a.
Samenwijzer
toiletartikelen, tekenmateriaal en schone kleine
De kopij voor de SamenWijzer 34.3 over de periode 9
knuffels (zie folder/website) deponeren in een doos die
december 2018 t/m 20 januari 2019 dient uiterlijk
t/m 25 november in de Ontmoetingsruimte staat.
zondag 2 december a.s. bij de redactie ingeleverd te
Op zaterdag 1 december a.s. kunt u de dozen van
zijn.
10.00 uur tot 12.00 uur inleveren in de crècheruimte
van onze kerk. Diakenen van beide kerken zijn dan
Nieuw begin
aanwezig om uw schoenendoos in ontvangst te
Wat gaaf begon,
nemen. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust bij Patrick
is nu gescheurd.
Heijnis, telefoon 06-19691157. Namens de kinderen
Met brokken
van o.a. Kenia, Malawi, Oeganda, Albanië en Irak
die weer in elkaar
willen wij u bij voorbaat hartelijk danken voor uw
gepast zijn.
gaven en inzet! De diaconie
En dan opeens
een troostvol teken
voor allen die
nog bezig zijn
hun eigen scherven
op te vegen.
Gescheurd of niet
het leven baant
zich nieuwe wegen
en vindt juist
in die barsten
een nieuw begin.

De bloemen van vandaag zijn voor ……
….. Mw. S. Bouman ter bemoediging.
Koster
20-11 t/m 26-11 dhr. L. Hordijk
Kerkdienst zondag 2 december
10.00 uur Ds. R. P. van der Plicht

Onderzoek het voor

Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

