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Dienst van vandaag: Ds. L. Schermers
Studieseminar met ds. Oscar Lohuis in Lekkerkerk
over “De terugkeer van de Joden naar het land Israël”
Inloopuur
Op woensdag 12 september is er in Lekkerkerk een
Donderdagmorgen 30 augustus ben ik van 9.30 studieavond met ds. Oscar Lohuis, spreker voor
12.00 uur in de kerkenraadskamer aanwezig. Kom
Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij
gerust langs om even (bij) te praten, om een afspraak
spreekt is: De terugkeer van de Joden naar het land
te maken of wat dan ook. Koffie en thee staan klaar!
Israël. De avond wordt georganiseerd door Vrienden
ds. Luci Schermers
van Israël in de Krimpenerwaard en de bijeenkomst
vindt plaats in ’t Venster, Ligthartstraat 68 in
Voedselbank – Product van de maand
Lekkerkerk. De aanvang is om 19.45 uur, toegang is
Het product van de maand september is
gratis.
Visconserven (tonijn of zalm). Het inzamelen is
voor het uitgiftepunt van de Voedselbank IJssel en Lek
DE KRIMPENERWAARD ZINGT
te Stolwijk. Het product kan worden ingeleverd in de
Op zaterdag 29 september 2018 wordt een samenzang
daarvoor bestemde krat die staat bij het ZWO-bord in
avond gehouden met als toonzetting “maak Zijn Naam
de ontmoetingsruimte. Alvast bedankt!
groot” Medewerking verlenen Everhard Zwart: Orgel,
Sterre van Boxtel: Solozang, Laurence Fierens: Piano,
Samenwijzer
Wenda Zuiddam: Dwarsfluit, I.K. Kinderkoor De
De kopij voor de SamenWijzer 34.1 over de periode 9
Regenboog, Chr. Mannenkoor De IJsselzangers en ds.
september t/m 28 oktober 2018 dient uiterlijk zondag
J.B. de Rijke: Meditatie. In de dorpskerk, Kalverstraat
2 september a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn
1, te Ouderkerk aan den IJssel
Aanvang 19:00 uur, toegang gratis (collecte)
Opnieuw een reis naar Israël.
Samen zingen, zing je mee?
Twee jaar geleden zijn enkele gemeenteleden uit
Voor info: Klaas Star 0629319162
Krimpen samen met leden uit de kerk van Haastrecht
naar Israël en Jordanië gereisd.
Presentatie reis Oeganda
Dat is een indrukwekkende en onvergetelijke reis
Wij ( Aza en Erika) kijken terug op een zeer
geworden. Ds. Anja van Alphen en ik hebben in
indrukwekkende reis naar Oeganda. Meebouwen aan
overleg met de gids van de vorige keer opnieuw een
het familiehuis, helpen met het werk op Noah’s Ark en
plan gemaakt voor een reis naar Israël met een wat
onze toeristische uitstapjes waren een bijzondere
ander programma. Naast Jeruzalem en de omgeving
ervaring. Op dinsdagavond 11 september aanvang
van het Meer van Tiberias, hoogtepunten die niet
20.00 uur is er een presentatie van de reis in
mogen ontbreken, bezoeken we nu meer de prachtige
kerkgebouw De Ark in Krimpen a/d IJssel.
natuurgebieden van Israël. En ook daar komen we op
U/ jij bent van harte uitgenodigd
plaatsen die we uit de Bijbel kennen.
Heeft u geen vervoer, laat het ons weten.
Het belooft weer een mooie en afwisselende reis te
worden. We hebben er veel zin in.
De bloemen van vandaag zijn voor ……
De reis is gepland in het voorjaar van 18 tot 26
…..Mw. T. Sluiter na haar thuiskomst als groet
februari, dan is het nog niet zo warm en is de natuur
van de kerk
heel mooi. Ben je benieuwd of het iets voor je is, kom
dan naar de informatieavond op 5 september in de
Koster
Geref. Kerk van Haastrecht, Hoogstraat 134, 20.00
25-08 t/m 31-08 dhr. P. van Gorkum
uur. De gids, Ruth van Wijk, is dan in Nederland en
01-09 t/m 07-09 dhr. C. Hesse
komt vertellen over de reis. Zij kan al je vragen
beantwoorden. Je moet er wel een ritje naar
Kerkdienst zondag 2 september
Haastrecht voor maken, maar Ruth kon niet op 2
10.00 uur ds. J. W. Leurgans
avonden. Natuurlijk kun je ook bij mij terecht met
vragen. Dus ieder die meer wil weten is hartelijk
welkom op 5 september.
Margreet Gouwens-de Gier (06 19897770)
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