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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van deze morgen:  
ds. G. van Manen  

Schriftlezing: Genesis 32:23-33:11  

Schriftlezing: 2 Korintiërs 5:11-21  
 
Op adem komen  

Komende donderdag 10 november kunnen we even 

‘op adem komen’ in de kerkenraadskamer. Een mooi 
moment. Er is muziek, een bijbellezing, we bidden en 

zijn stil. Welkom van 19.00 – 19.30 uur. Toppers 
Volgende week, zondag 13 november, is er een 

bijzondere avond voor de oudste catechesegroep. Paul 

van der Bas weet veel van het Jodendom. Hij komt 
vertellen over zijn reis met jongeren naar Israël, over 

zijn ontmoetingen met Joden en Palestijnen, over zijn 
visie op de situatie van Israël. Houd je avond vrij!  

 
Omzien naar elkaar  

* Dhr. R. Tieleman is onverwacht opgenomen op de 

afdeling hematologie van het EMC. Zijn adres is:  
Erasmus MC  

Afd. Hematologie unit 5 Zuid  
Postbus 2040  

3000 CA Rotterdam  

* Mw. A. Koedijk - Oostwouder is overgeplaatst naar 
het hospice dicht in de buurt van haar zuster.  

Haar adres is: Hospice Gorinchem Haarstraat 29, 4201 
JA Gorinchem  

 
 

                         Engelenproject  

              Over een paar weken begint  
de advent. We bereiden ons voor op het kerstfeest. 

Het kan natuurlijk altijd, maar met name in de advent 
kunt u en kun je een engel zijn voor een ander. Soms 

komen engelen onverwacht, soms komen ze via de 

kerk. Op zondag 6, 13 en 20 november staat er een 
doos klaar in de ontmoetingsruimte waarin u een 

strookje kunt doen om u aan te melden als kerstengel. 
Wat precies de bedoeling is leest u in de 

gemeentebrief, die u bij de Samenwijzer hebt 

gekregen.  
 

Jam 
De oogst is weer binnen, 

Er zijn weer div. potjes Jam á € 1,50 te koop en, 
Flesjes zwart/rode , bramen en druiven sap á € 3,00 

Opbrengst voor de kerk. 

Fam. Eikelenboom, Kompas 10 tel. 510285 
 

 
 

 

SENIORENMIDDAG  
Op donderdag 10 november wordt er weer een 

seniorenmiddag gehouden in ’t Voorhof.  
Aanvang: 14.00 uur.  

Deze middag is Janus de Hon in ons midden met een 

progamma van geestelijke liederen en liedjes uit de 
oude doos.  

Daarnaast hebben de gastvrouwen een verrassing voor 
u in petto in verband met 50 jaar seniorenmiddagen!  

Onze chauffeurs staan vanaf 13.15 uur bij De 

Dertienhuizen voor u klaar om u naar 't Voorhof te 
brengen.  

Voor ander vervoer kunt u tot 8 november bellen naar: 
Dicky Bremmer, tel. 510480.  

De koffie staat klaar en ook deze middag bent u weer 
hartelijk welkom.  

Tot ziens,  

De gastvrouwen.  
 

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  

 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

… mw. L. Voogt-Geerlings als groet van de kerk. 
 

Koster 
05-11 t/m 11-11 dhr. C. Hesse  

12-11 t/m 18-11 dhr. A. de Paauw  
 
 

Kerkdiensten 13 november 
10.00 uur ds. M. Gouwens de Gier  

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
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 ]  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
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 4 december in de Ontmoetingsruimte staat.  
Op zaterdag 10 december 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.  
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust bij Agnes Huizer, 

telefoon 06-48398548.  

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  

 


