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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van deze morgen:  
ds. L. Schermers  

Jeremia 36: 1- 6 en 11- 26  
Lukas 4: 14 - 30  

 

De bijbel in een jaar 
Wie leest mee? Het is de bedoeling dat we in ruim een 

jaar tijd de hele bijbel doorlezen.  
Dat betekent dat we elke dag ongeveer vier pagina’s 

moeten lezen. Er zijn al twaalf aanmeldingen, het gaat 

dus zeker door, maar als u nog mee wilt doen kan dat.  
Wie durft het aan?  

De startbijeenkomst is op hervormingsdag, maandag 
31 oktober om 19.30 uur in de kerkenraadskamer.  

 
Kloosterweekend 

In het weekend van 20-22 januari 2017 hopen we te 

gast te zijn in de Onze Lieve Vrouwe Abdij te 
Oosterhout. De zusters willen graag ruim van te voren 

weten met hoeveel mensen we verwachten te komen. 
Er zijn al genoeg aanmeldingen om het weekend door 

te laten gaan, maar u of jij kunt zich nog tot 16 

november aanmelden. 
Deel je leven een weekend met de zusters 

Benedictinessen! Delen is vermenigvuldigen: je wordt 
er echt rijker van. 

Voor meer informatie: zie het programma van Vorming 

en Toerusting. 
  

Omzien naar elkaar 
Mw. Sylvia Bouwman is voor ongeveer zes weken 

opgenomen in Gouda. 
Ze stelt een kaartje erg op prijs. Haar adres is:   

GGZ Rivierduinen Afd D kamer 4   

Jac. P Thijsselaan 45 
2803 RT Gouda   

 
Filmavond  

Datum: 18 november  

Tijd: 20:00, inloop met koffie en thee vanaf 19:30  
Plaats: Ontmoetingskerk  

Op vrijdagavond 18 november wordt er in de 
jeugdruimte van de kerk een film vertoond die aansluit 

bij het jaarthema: “Deel je leven met...”  
De fim “ Een man die Ove heet” gaat over een man 

van 59 jaar oud die bekend staat als de mopperkont 

van de buurt. Er is een reden dat Ove met dit imago 
zijn buurtbewoners op afstand houdt, maar die reden 

houdt hij liever voor zichzelf. Tot de nieuwe overburen 
op een ochtend per ongeluk zijn brievenbus omver 

rijden. Het blijkt het begin van een onverwachte 

vriendschap, die Over de mooie kant van het leven 
weer laat zien.  

U bent van harte welkom!              Commissie V&T  

Geloven in verzoening  
6 november 2016   ZWO dienst  

In de ZWO dienst van zondag 6 november 2016 willen 
we met elkaar nadenken over het thema “Geloven in 

verzoening”.  Verzoening tussen God en mensen in 

Jezus Christus, maar van daaruit ook tussen mensen 
onderling, wereldwijd.  Een concreet voorbeeld hiervan 

is Colombia. De bevolking snakt naar vrede en rust. 
Ondanks tekenen van hoop lijden mensen al zestig 

jaar onder de burgeroorlog. Namens Kerk in Actie 

werkt uitgezonden medewerker  
Inge Landman mee aan het project ‘Geloven in 

verzoening’ van de Mennonietenkerk (IMCOL). Mensen 
die dagelijks te maken hebben met angst en onrecht, 

bestuderen bijbel-teksten rond gerechtigheid, 
waarheid en vergeving. Wat betekenen deze  

teksten in hun leven? Door te praten over wat ze 

meemaken, over relaties en over hun samenleving vol 
onderdrukking en geweld, kunnen ze een duidelijk 

standpunt bepalen.  
Op zondag 6 november collecteren we voor het 

zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van 

Inge Landman en IMCOL in Colombia. Geeft u ook?  
U kunt uw bijdrage ook overmaken op  

NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 
Najaarszendingsweek.  

Tot ziens bij de ZWO dienst!  

 
De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

… dhr. B. den  Ouden voor zijn verjaardag.  
 

Koster 
22-10 t/m 28-10 dhr. H. Broekhuizen 

29-10 t/m  1-11  dhr. A. Voogt 
 
 

Kerkdiensten komende week: 

woensdag 2 november 

19.30 uur ds. den Hartogh  
zondag  30 oktober   

10.00 uur ds. van Manen  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Het laatste nieuws over concert Rejoice op 5 november 
z.o.z. 



 
 

Najaarsmarkt op 25 november  
- Evangelisatie commissie  

De eerste Najaarsmarkt op het nieuwe plein, in ons 
vernieuwde centrum van Krimpen aan de Lek en daar 

hebben wij, als evangelisatie commissie van beide 

kerken, een plekje, een kraam! Hoe mooi is het dat 
we, te midden van allerlei belanghebbende 

dorpsgenoten/bedrijven/organisaties met verschillende 
doelen, ook een kraam mogen bemannen/bevrouwen! 

Wat doen we daar? We delen uit! We schenken koffie 

voor iedereen. De koffie is gesponsord door dhr. 
Wiersma van Albert Heijn, evenals de kraam. Hier zijn 

we erg blij mee. We delen verder ook nog van alles 
uit; bladen, tijdschriften, enz. We hebben boeken en 

Bijbels ter inzage en/of verkoop (van Brugzicht), o.a. 
dagboekjes, cadeau boekjes, boeken en boekjes over 

verschillende onderwerpen, natuurlijk kinderboeken en 

-bijbels, boekenleggers, kerst dvd en alles voor 
redelijke prijzen, want het is markt! Er zijn ook kaarten 

te koop voor goede doelen (Misschien alvast voor 
Kerst?) Op deze manieren o.a. mogen we het 

Evangelie delen met iedereen!  

Graag willen we u/jullie allemaal uitnodigen een kijkje 
te komen nemen, een kopje koffie bij ons te drinken 

en met ons te zijn deze dag. Natuurlijk voor de 
gezelligheid, maar zeker voor de support! Laat je zien! 

Dit is geen actie/kraam van de enkeling, maar van ons 
christenen/kerkmensen samen!  

We zijn er, te midden van alle andere doelen. Het is 

een manier om onze “rol” in het dorp uit te drukken. 
We laten iets zien van waar we méé en vóór staan en 

wat dit voor ons betekent in ons leven. Deze markt is 
op 25 november van 16.00 – 21.00 uur.  

Als u/jij ons misschien wilt helpen, op een of andere 

manier, dan bent u/je natuurlijk ook van harte 
welkom! [ Info: Hetty Klerk tel. nr. 0180515586 en 

Petra Heuvelman tel.nr. 06 28518960 ]  
 

 

KOOR- EN SAMENZANGAVOND  
WOORD EN DAAD 

Zaterdagavond 5 november wordt in de Hervormde 
kerk een koor- en samenzangavond gehouden. Aan dit 

concert wordt medewerking verleend door het 
Christelijk Thools Mannenkoor 'Rehoboth' en 

Meisjeskoor 'Maria' uit Geldermalsen. Lennart Knops 

verzorgt de muzikale begeleiding. De aanvang van het 
concert is 19.30 uur, de toegang is gratis. Tijdens het 

concert zal een collecte gehouden worden voor het 
Woord en Daad-project: 'Cashew, de noot aan de 

man'. Uw gift zal door de overheid verdubbeld worden. 

Op de website  www.woordendaad.nl kunt u meer 
informatie vinden over dit project. 

  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Gospelkoor Rejoice viert 25-jarig jubileum  
met een concert! 

Gospelkoor Rejoice uit Krimpen aan de Lek viert haar 
vijfentwintigjarig bestaan met een groots concert. Dit 

koor, dat ooit in een huiskamer begon als klein 

zanggroepje, is daarna in korte tijd uitgegroeid tot een 
echt jeugdkoor en paste dan ook niet meer in de 

huiskamer.  De naam Jeugdkoor moest enkele jaren 
geleden wel aangepast worden in Gospelkoor. De vlag 

dekte de lading niet meer. De gemiddelde leeftijd is nl. 

flink gestegen, omdat leden maar niet weg willen, zo 
gezellig is het! Veel leden hebben inmiddels zelf alweer 

volwassen kinderen. Weekendjes weg en barbecues 
worden gevierd, maar ook leed wordt samen gedeeld. 

Het is een hechte club geworden. 
Het koor treedt vaak op in de wijde omtrek en mocht 

afgelopen voorjaar zelfs mee op reis, met de 

allerlaatste jumelage-uitwisseling naar Eschenstruth in 
Duitsland. Daar heeft het koor twee maal opgetreden, 

met groot succes. 
Het repertoire groeit ook steeds mee met de tijd, er 

valt voor alle gelegenheden een zeer passend 

programma samen te stellen. Echte gospelliederen en 
nummers uit de Opwekkingsbundel, maar ook 

popnummers worden gezongen als dat qua inhoud zo 
uitkomt. Het gebruik van niet-religieuze muziek in 

kerken is inmiddels niet ongebruikelijk. De 
confronterende boodschap in sommige popsongs kan 

behoorlijk binnenkomen en wordt door jong én oud 

goed ontvangen. Kijk maar eens wat dit fenomeen 
teweeg brengt bij een project als The Passion van de 

EO/RKK, dat de laatste jaren op goede vrijdag groots 
op tv wordt gebracht. 

Het koor staat alweer een aantal jaren onder leiding 

van dirigent-pianist Hans Vliegenthart. Het uitstekende 
combo dat alle muziekstijlen beheerst, maakt samen 

met het koor elk optreden tot een bijzondere ervaring. 
Tijdens het concert kun je dit zelf ervaren. Oude en 

nieuwe liederen worden vlot afgewisseld en door de 

goede licht- en geluidsvoorzieningen krijgt het geheel 
een extra dimensie. 

Het concert zal plaatsvinden op zaterdag 5 
november a.s. in de Ontmoetingskerk, gelegen aan 

de Hoofdstraat in Krimpen aan de Lek.  
Aanvang: 20.00 uur. De toegang is GRATIS, wel 

wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de 

kosten. De deuren gaan vanaf 19.30 uur open. Je bent 
van harte welkom!!! 

 
 


