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Dienst van vandaag: Ds. N. van Voornveld
23 januari, 6 februari, 20 februari en 5 maart 2020
Tijd: van 14.30 -16.30 uur Plaats: 2x in Krimpen aan
Eerste adventszondag 1 Dec 2019
de Lek, 2x in Lekkerkerk (het vervoer mag geen
De krans symboliseert een omheining , hier met
belemmering zijn om mee te gaan doen) Minimum
stekelig groen , waarin de kudde ( aangegeven door
aantal deelnemers: 6 Meer informatie bij ds. Luci
bolletjes wol ) beschermd is tegen gevaar. De
Schermers (dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl of
schikking rust op drie steunen , die stevig genoeg zijn
010 - 451.78.40)
om alles te dragen en symbool staan voor de
Drieeenheid .
VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND
Meditatie;
Het product van de maand december is Olie/Bak en
" God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan.
braad Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de
Als een herder die zijn kudde verzamelt "
Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan
worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij
Vanavond 1 december: Try Out
het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte. In november
interactieve Try Out dienst met onze eigen band
zijn er 23 artikelen opgehaald.
‘Just4fun’’. Thema: Keuzes maken. We lezen daarbij
Collecteafkondiging weeskinderen Zambia
het verhaal van Kain en Abel. Jong en oud, groot en
Vandaag is het eerste Advent, maar 1 december is ook
klein, twijfelaars, zoekers en vinders, iedereen is
Wereldaidsdag. Daarom wil ik u vandaag iets vertellen
welkom. Breng je vrienden en vriendinnen mee! Na de
over Chisengo uit Zambia. Dit meisje werd op haar 8e
dienst is er koffie, thee, fris en tijd om na te praten.
jaar wees, toen haar beide ouders overleden aan aids.
Aanvang: 18.30 uur
Eerst zorgde oma voor het gezin. Toen ze daar te oud
voor was moest Chisengo zowel voor haar oma, als
Belijdenis doen?
voor haar broertjes en zusjes zorgen.
Er zijn twee jongeren die belijdenis zouden willen
In Zambia zijn er wel 20.000 van dit soort gezinnen,
doen. Misschien zijn er anderen die er ook over
waar jongeren aan het hoofd staan omdat hun ouders
nadenken? Dat zou fijn zijn. Neem dan met mij contact
overleden zijn aan aids. Deze kinderen hebben een
op. Meedoen met een belijdenisgroep wil niet zeggen
zwaar bestaan. Ze staan er vaak alleen voor, omdat
dat je dan ook belijdenis moet doen. Het levert je in
mensen bang zijn ook aids te krijgen. De Raad van
ieder geval een aantal goede geloofsgesprekken op!
Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze
ds. Luci Schermers
kinderen om te kijken. Kerkleiders worden daarin
getraind en kinderen praktisch ondersteund.
Een gast aan tafel tijdens kerst
Chisengo kreeg geld om een eigen bedrijfje te starten.
Vanuit het cultuurhuis is de vraag gekomen wie van u
Nu fokt ze varkens, die ze verkoopt in de grote stad.
of jullie tijdens eerste of tweede kerstdag een gast aan
Het gezin kan weer drie keer per dag eten. Haar
tafel wil ontvangen. Het gaat om een man of vrouw
broertjes en zusjes kunnen naar school.
die alleenstaand is of misschien eenzaam en voor wie
Gemeenteleden in Zambia bieden deze weeskinderen
de kerst geen feest is. Samen eten schept een band en
psychische steun. We vragen aan u om een financiële
is voor iedereen gezellig. U kunt mailen naar
bijdrage. Namens deze weeskinderen, alvast bedankt
info@cultuurhuiskrimpenaandelek of bellen met het
voor uw steun!
cultuurhuis om uw naam en telefoonnummer door te
geven en op welke dag u iemand wilt ontvangen!
SamenWijzer
De kopij voor SamenWijzer over de periode 8-12-2019
Leven met verlies
t/m 26-01-2020 dient uiterlijk zondag 1 december a.s.
Als iemand die je lief hebt overlijdt, staat de wereld op
bij de redactie ingeleverd te zijn
zijn kop. Wat heb je dan nodig? Mensen die er voor je
zijn, bij wie je je hart kunt luchten. Mensen uit de
De bloemen van vandaag zijn voor…..
directe omgeving zijn erg belangrijk. Maar niet alleen
…. de hr.J.Nederlof voor zijn verjaardag.
uit eigen kring, ook bij lotgenoten vinden rouwenden
een luisterend oor. Want wie anders begrijpt wat je
Koster
hebt meegemaakt? Als Ontmoetingskerk en
30-11 t/m 06-12 dhr. A. Voogt
Protestantse Gemeente van Lekkerkerk willen we
07-12 t/m 13-12 dhr. P. van Gorkum
graag vier bijeenkomsten aanbieden om met elkaar
over het verlies van uw partner, man of vrouw, in
Kerkdienst zondag 8 december
gesprek te gaan. Duur: 4 donderdagmiddagen Data:
10.00 uur Ds. A. Noordam
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