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een geheimenis 

de hand  
die op een schouder rust. 

een moeder die haar kind’ren kust.  
gewis dat zo’n geheimenis  

ons zegt hoe simpel  
liefde is.  

Frits Deubel  

 
Bericht van de kerkenraad 
De kerkenraad nodigt u van harte uit tot het bijwonen 

van de viering waarin ds. Luci Schermers als predikant 

aan onze gemeente zal worden verbonden. 
Onze consulent, ds. Anja van Alphen - Keizer uit 

Haastrecht, verzorgt de inleiding waarna  
ds. Schermers haar intrede zal doen. 

De dienst van 11 november wordt voor deze speciale 
gelegenheid verschoven naar de middag en zal om 

14.30 uur beginnen. 

Er is kindernevendienst en oppas voor de kleinsten. 
Na de dienst is er een informeel samenzijn waar u de 

gelegenheid wordt geboden om onder het genot van 
een kopje koffie of thee Luci en haar gezin te 

begroeten. 

Namens de kerkenraad, 
Hans van den Hoven, praeses 

Jan van der Leden, scriba 

 

Kerkendag 
Op 10 november a.s. is er in "De Hoeksteen" in 

Schoonhoven voor kerkenraden, werkgroepen, 
catecheseteams en alle ander vrijwilligers in de kerk 

een Kerkendag voor de kerken van de classis Gouda , 
georganiseerd door het Platform Gemeenteopbouw 

van de classis, met als thema:"Op zoek naar God en 

elkaar". 
Op deze dag kunt u naast de veelzeggende en 

inspirerende hoofdlezing: "Kerk voor de buurt" door 
ds. Rene van Loon deelnemen aan verscheidene 

workshops. Ook is er een boekentafel en een 

ideeënmarkt met een breed aanbod van wat er in de 
diverse classiskerken wordt gedaan. 

Foldertjes en flyers met de verscheiden workshops en 
verder informatie liggen voor belangstellenden op de 

leestafel. 

In de kerk hangt ook een poster, waarop U kunt lezen 
hoe u zich aanmeld voor deze dag. 

 

 
  

 
 

 
Gespreksgroepen 

Op 25 september is de gespreksgroep “Bijbelse belden 
en hun geheim” voor het eerst bijeen gewest. We 

waren met 9 personen. Tijdens die gespreksgroep 

bleek dat de verwachtingen van de deelnemers best 
ver uit elkaar lagen. 

Aan de ene kant hebben enkelen vragen zoals: “Hoe is 
de Bijbel ontstaan en wat betekent dit nu voor ons?” 

en “Hoe kun je geloven als je die teksten niet opvat als 

een historisch verslag?”  Aan de andere kant hebben 
enkelen juist behoeft aan Bijbelstudie op de 

vertrouwde manier. Het is erg moeilijk om aan beide 
verwachtingen tegelijk recht te doen. Dan komen we 

in een spagaat terecht en lopen we de kans dat 
niemand vindt wat hij of zij zoekt.  Daarom heb ik 

besloten, na overleg met de Kerkenraad en met ds. 

Luci Schermers, om dit winterseizoen 2 
gespreksgroepen aan te bieden.  

Bijbelse beelden en hun geheim., over met en andere 
bril lezen met in ons achterhoofd de tijd en cultuur 

waarin ze zijn ontstaan. 

2. Bijbelstudie over het boek Job, met centraal de 
vraag hoe God en het lijden met elkaar te hebben. 

Groep 1 komt de laatste dinsdag van de maand samen 
(vanaf 27 november) en groep 2 wordt in principe op 

de derde dinsdag van de maand gehouden (vanaf 20 

november). 
Natuurlijk kun je naar beide groepen komen.  Op 30 

oktober komen we nog één keer als gecombineerde 
groep bij elkaar. Dat kan bij het onderwerp dat we 

hebben afgesproken: de scheppingsverhalen.  Op die 
avond lezen we Genesis 1-Genesis 2;4a en Genesis 

2:4b-25 en Psalm 104. Drie gedeelten over de 

schepping. Wij denken na over wat deze teksten willen 
vertellen, wij kijken naar de verschillen en 

overeenkomsten en bespreken wat het kan betekenen 
dat er op verschillende manieren over de schepping 

wordt verteld. 

Iedereen is welkom op 30 oktober om 20.00 uur in de 
kerkenraadkamer,of later op 20 en/of 27 November. 

 
Margreet Gouwens- de Gier. 

 
  

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

…..mevr. Hordijk, voor haar verjaardag. 

 

 
 

 

 
z.o.z. 

 



 
 

 
OPROEP 

Zondag 11 november hopen we met elkaar een 
bijzondere dienst te vieren en daar hoort natuurlijk ook 

een gezellig samenzijn bij. 

We zouden graag bij de koffie na de dienst 
zelfgebakken cake, koek enz. aanbieden.  

Hierbij dus een oproep aan alle lekkere dingenbakkers 
van deze kerk: 

doe mee en bak iets lekkers voor 11-11.  Er hangt een 

inschrijflijst naast het koffieluik. 
Natuurlijk zijn er nog meer klusjes, we verwachten  

veel gasten en willen Luci een hartelijk welkom geven. 
Wil je helpen bij de voorbereiding? Geef je dan op bij 

ondergetekende. 
Marianne van der Bas 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Koster 

20-10 t/m 26-10 dhr. P. van Gorkum 
27-10 t/m  2-11 dhr. J. Klerk 

 
 

Kerkdienst zondag 28 oktober 

10.00 uur ds. A. T. Koopman 


