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Hervormde Gemeente te Krimpen aan de Lek

LITURGIE

GEMEENTEBERICHTEN
Overlijden Dominicus Jan van der Hammen
Op dinsdag 17 oktober is Dominicus Jan (Wien) van der
Hammen (Kamillestraat 19) overleden in de leeftijd van 77
jaar. Er is gelegenheid tot condoleren op maandag 23
oktober van 10.15 tot 11.15 uur in 't Voorhof. Aansluitend
zal de afscheidsdienst om 11.30 uur worden gehouden in
de Hervormde kerk, waarna de begrafenis omstreeks 12.45
uur zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats,
Molenweg 1 te Krimpen aan de Lek.
Correspondentieadres: Kamillestraat 19
2931 TE Krimpen aan de Lek

MORGENDIENST
Gezamenlijke viering 500 jaar protestant
Voorgangers:
Organist:
Pianiste:
Schriftlezing:
Thema:
Zingen:

ds. Luci Schermers
ds. Bas Bakelaar
Arnold Bregman
Marieke Dekker
Genesis 12: 1-8
Hebreeën 11: 1-16
'Geloofwaardig?!'
Psalm 84: 1 (LB)
Psalm 84: 3 en 4 (LB)
Lied 117a (LB)
Gezang 468
Lied 805: 1 en 3 (LB)
Psalm 25: 1 en 2
Gezang 245
Lied 513: 1, 2 en 4 (LB)
Gezang 233: 1 en 2

In het ziekenhuis
• De heer J. Jansen (De Rotonde 13) verblijft momenteel
in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. Dit omdat zijn
heup opnieuw uit de kom is gegaan. Hij wacht in het
ziekenhuis op een revalidatieplaats waar op zijn
situatie afgestemde therapie geboden kan worden.
Adres:
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
• Jonathan Heuvelman (Merwestraat 8) verblijft in het
Erasmus MC. De weekenden is hij thuis.
Adres:
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
Intern postadres: Dp-0359

Kindernevendienst
Deze morgen is er nevendienst voor de kinderen van de
basisschoolgroepen 1 en 2. Vanmorgen gaat het over Jezus,
die een verlamde geneest n.a.v. Matteüs 9: 1-8.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie, thee of een glaasje fris.

ZONDAGMORGEN KOFFIEHUIS
Ben jij tussen de 20 en 35 jaar? Kom dan op 29 oktober
even een bak koffie
drinken in 't Voorhof na de
morgendienst (Je kinderen
kun je uiteraard gewoon
meenemen).
Wat willen we doen? Jullie
eens vragen wat jullie nog
zouden willen naast de
diensten op zondag (en
jullie vertellen wat er allemaal al is…)

AVONDDIENST
Voorganger:
Organist:
Schriftlezing:
Zingen:

COLLECTEN
Dankoffer:
Uitgang:

ds. Niels de Jong (Rotterdam)
Bruin van der Heijden
Genesis 50: 15-26
Psalm 89: 7 (OB)
Gezang 432
Gezang 445
Psalm 77: 8 en 9 (OB)
Psalm 130: 3 en 4
Gezang 448

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND
Het product van de maand oktober is suiker. Het inzamelen
is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank IJssel en Lek te
Stolwijk. Het product kan worden ingeleverd in de daarvoor
bestemde kratten bij de twee deuringangen van de kerk.

kerk en diaconie
plaatselijke evangelisatieactiviteiten

Vervolg op de achterzijde
1

Maandag 23 oktober
• Jeugdclub / Jongens groep 4, 5 en 6
18.45 uur 't Voorhof
• Parenting children course
19.15 uur 't Voorhof
• Gebedsavond bij Attie Boom
19.30 uur Florastraat 36
• Bèta-kring
20.00 uur 't Voorhof
Dinsdag 24 oktober
• Rock Steady / Stay Steady
18.00 uur
't Voorhof
•
Jeugdclub / Jongens en meisjes groep 8
19.00 uur 't Voorhof

Verplaatsing Israël avond
De avond waarop enkele gemeenteleden vertellen over hun
ervaringen tijdens de reis naar Israël en Jordanië zal niet op
27 oktober maar op 17 november plaatsvinden. We zullen
die avond verhalen horen en beelden zien van veel bijbelse
plaatsen zoals: Jeruzalem, Getsemane, Bethlehem en
Nazareth. We hopen jullie die avond allemaal om 19:30 te
mogen verwelkomen. Om 20:00 zal het daadwerkelijke
programma van start gaan.
Najaarsconcert Soli Deo Gloria
Op vrijdag 27 oktober geeft de Chr. gemengde
zangvereniging “Soli Deo Gloria”. Een concert in de
“Ontmoetingskerk “ in Krimpen aan de Lek .Onder leiding
van dirigent Bert Visser en met Jaap den Besten op piano
en orgel. Dit met medewerking van ensemble “Huismuziek
Krimpenerwaard” uit Krimpen aan den IJssel onder leiding
van dirigent Imre Rolleman . Het concert begint om 20.00
uur. Zaal open om 19.30 uur. De toegang is gratis. Er zal een
open schaal collecte bij de uitgang zijn . Na het concert is er
de gelegenheid om na te praten onder het genot van een
hapje en drankje. U bent van harte welkom
“Let een beetje op jezelf”
Lezing door Heleen Bénard in Krimpen aan de Lek
Op donderdag 2 november is er in Krimpen aan de Lek een
lezing met Heleen Bénard, werkzaam bij stichting
Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover zij spreekt
is: let een beetje op jezelf. De bijeenkomst vindt plaats in
de Voorhof, Dorpsstraat 1 in Krimpen aan de Lek. De
aanvang is om 09.30 uur, toegang is gratis. Heleen Bénard:
Er gaat geen dag voorbij zonder nieuws over oorlog,
geweld, ongerechtigheid, natuurrampen. Maar er is ook
hoop dat de duisternis plaats maakt voor licht. Gods licht
dat als waarheid en eeuwige werkelijkheid schijnt in de
duisternis. In het Joodse geloof wordt dat geschenk
gesymboliseerd door de sabbatskaars, die stralend licht
geeft in je huis waar dan geen duisternis meer is. Jezus is
het

Woensdag 25 oktober
• Jeugdclub / Meisjes groep 4, 5 en 6
18.45 uur 't Voorhof
Donderdag 26 oktober
• Jeugdclub / Jongens en meisjes groep 7
19.00 uur 't Voorhof
• Kerkenraadsvergadering
20.00 uur 't Voorhof
Vrijdag 27 oktober
• Belijdeniscatechisatie bij familie Klapwijk
19.30 uur Molendijk 3b
Zondag 29 oktober
• Zingen in 't Voorhof
Na de avonddienst

het licht van de wereld en we mogen uitzien naar de dag
van zijn komst. Hij zal alles nieuw maken en alle beloften
van God zijn waarheid en amen. We moeten op onszelf zien
dat wij dat vasthouden in deze hectische tijd? Ruth en
Esther zijn twee vrouwen die duizenden jaren geleden
hebben geleefd, van wie we ook in onze maatschappij veel
kunnen leren.
5 NOVEMBER 2017: ZWO dienst!
Op zondag 5 november 2017 is er weer een ZWO dienst!
Vorig jaar hebben we ons verbonden aan een nieuw thema.
Dit thema willen wij deze ZWO dienst introduceren, de heer
Gert Kuiper van Kerk in Actie komt ons er meer over
vertellen.
U komt toch ook?
ZWO
Agenda
* Dankdag 1 november 19.30 uur. De dienst zal worden
gehouden in de Ontmoetingsruimte. Neem dus uw liedboek
mee.
* Zaterdag 4 november 20.00 uur, benefietconcert in
Kerkelijk Centrum De Ark, Burgemeester Aalberslaan in
Krimpen a/d IJssel, waaraan medewerking wordt verleend
door:
• Gospelkoor Rejoice uit Krimpen aan de Lek,
• Strijkerensemble Clever Strings van de muziekschool
uit Krimpen a/d IJssel
• een 8 leden tellend a-capella mannenkoor uit de Sionsen Rehobothkerk in Krimpen a/d IJssel
• De TOP 2000 gelegenheidsband.
Een muzikale avond, voor elk wat wils. De toegang is gratis,
de opbrengst van de collecte is bestemd voor het project
Samen Kerken voor Oeganda.
* Zondag 12 november 18.30 uur Try Outdienst. Cabaret
optreden van Kees Versteeg met zijn programma “Wie wat
wijs”.
Kerkdienst zondag 29 oktober
10.00 uur Ds. J. W. Leurgans

