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VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND
Het product van de maand november is PASTA Het
inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden
ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij het ZWObord in de ontmoetingsruimte. In oktober zijn er 17
pakken ontbijtgranen opgehaald hartelijk bedankt
daarvoor.
Afgelopen zondag was de ZWO dienst voor de
Stichting Red een Kind.
De opbrengst van de collecte was € 297,55. Een mooi
bedrag! Wilt u meer informatie over Red een Kind of
overweegt u zelf ook een gezin te sponsoren, kijk dan
op: https://www.redeenkind.nl/over-red-een-kind
Bedankt! ZWO
Een goed verhaal.
Zoals u waarschijnlijk weet is er op zondag 16 februari
weer de top 2000 dienst in onze kerk.
Dit jaar met het thema: Een goed verhaal.
Heeft u een mooi lied, dat voor u een goed verhaal
verwoord, mail dit dan naar bbpols@gmail.com.
Als u er bij wilt vermelden waarom dit lied voor u een
goed verhaal is en/of veel betekend: graag!
Uiterlijke datum om uw nummer is te sturen is vrijdag
22 november
Groet van de top 2000 commissie.
SENIORENMIDDAG
De seniorenmiddag wordt gehouden op donderdag 14
november in ’t Voorhof, Dorpsstraat 1. Aanvang 14.00
uur. De heer Cees Aantjes uit Giessenburg is dan in
ons midden.
We gaan met hem spreekwoorden raden.
De opbrengst van deze middag is zoals gebruikelijk
voor het kindertehuis ‘Happy Rock Center’ in Sri Lanka.
Heeft u vervoer naar 't Voorhof nodig dan kunt u tot
12 november bellen naar Dicky Bremmer, tel. 510480.
Wij zien weer naar u uit,
De gastvrouwen.
Najaarsconcert in de Ontmoetingskerk
De Chr. gemengde zangvereniging Soli Deo Gloria
geeft op zaterdag 16 november een najaarsconcert.
Onder leiding van dirigent Bert Visser en met
begeleiding van Jaap den Besten .Hieraan werkt mee
het Interkerkelijk koor Militia Christi uit Lekkerkerk.
Onder leiding van dirigent Peter van der Zwan . Op
piano Richard den Ouden en op panfluit Fieja van der
Velde. Aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur . De
toegang is gratis . Collecte bij de uitgang .Na het
concert bent u van harte uitgenodigd voor een drankje

Lezing A CHRISTMAS CAROL in Lekkerkerk
Op zondagmiddag 17 november kunt u in de Grote of
Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk, luisteren naar
het bekende kerstverhaal van Charles Dickens,
levendig verteld door Marinius den Oudsten. Een
mooie activiteit van de VVP afdeling Lekkerkerk en
omstreken ter voorbereiding van de kersttijd.
Het geboorteverhaal van Jezus is het meest bekende
verhaal ter wereld. Maar ‘A Christmas Carol’(1843) van
Charles Dickens komt direct daarna op de tweede
plaats. Er zijn films van gemaakt en musicals. De
muppets, Donald Duck en Mickey Mouse hebben het
op hun eigen wijze vorm gegeven. Allemaal leuk en
aardig, maar het echt ‘live’ meemaken is wel een heel
bijzondere ervaring. En precies dat biedt Marinus den
Oudsten al vele jaren aan veel verschillende groepen.
Hij leest dit prachtige kerstverhaal van Dickens niet
voor, hij laat het tot leven komen. Luisterend naar
hem word je meegenomen in een kille sfeer van
onmenselijkheid en onrechtvaardigheid en de kou van
een bekrompen menselijke geest. Uiteindelijk
verandert door een bezoek van drie geesten de
hardvochtige vrek in een hartelijke, vrijgevige heer.
Een kerstverhaal met een duidelijke moraal.
De lezing begint om 15.00 uur. De toegang en de
koffie of thee is gratis. Na afloop is er een open
schaalcollecte. Voor eventuele informatie kunt u bellen
met de secretaris van de VVP, 0180-662721 of mailen
met adrivanvliet@planet.nl.
De bloemen van vandaag zijn voor…..
…. Mw. Talmon-Hekking voor haar verjaardag.
Koster
09-11 t/m 15-11 dhr. J. Kerk
16-11 t/m 22-11 fam. de Gier
Kerkdienst zondag 17 november
10.00 uur Ds. D. Hoekstra-Olthof
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