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Dienst van vandaag: ds. L. M. Schermers
Collecte:
Vandaag is de collecte voor het project van de ZWO
Liedboek meenemen voor de dienst op dankdag
(samen zetten we ons in tegen kinderarbeid in
De dienst op dankdag (aanvang 19.30 uur) zal
Oeganda)
gehouden worden in de Ontmoetingsruimte. Omdat
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden
daar geen beamer is, willen we vragen uw eigen
kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten
liedboek mee te nemen!
en krijgen dagelijks te maken met geweld. Zes
partners van Kerk in Actie hebben de handen in één
Kerstwandeling op 19 december
geslagen en werken samen met de kinderen aan een
De voorbereidingen voor de kerstwandeling zijn in
betere toekomst. Ze zoeken contact met hun familie,
volle gang. De route ligt vast, de scenes zijn verdeeld
helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd en
en de teksten voor de acteurs zijn geschreven. Een
begeleiden kinderen naar school. Want onderwijs kan
vraag aan u en jullie allemaal: we zijn op zoek naar
de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en het kind
glazen potjes (zonder etiket) die met een waxinelichtje
stabiliteit en toekomst bieden.
er in langs de route kunnen staan. Vanaf half
Draag bij aan nieuw leven voor straatkinderen in
november komt er een doos in de kerk te staan waar u
Kampala
ze in kwijt kunt. Spaart u mee?
• Contact leggen in Kampala en overleg met familie
kost 130 euro per kind.
Estafettedienst in Bethelkerk in Den Haag
• Opvang in Kampala en voorbereiding op terugkeer
Het Armeense gezin Tamrazyan is uitgeprocedeerd.
naar Karamoja kost 225 euro per kind.
Hoewel de familie al tien jaar in Nederland verblijven,
• Het opsporen van familie in Karamoja en
dreigt uitzetting. Het gezin verblijft in de Bethelkerk in
voorbereiding op de terugkomst kost 40 euro per kind.
Den Haag. Maar een verblijf in een kerkgebouw is
• Een begeleide reis van Kampala naar Karamoja kost
onvoldoende om uitzetting te voorkomen. Daarom
80 euro per gezin.
begon op vrijdag 26 oktober een estafettekerkdienst,
• Eerste hulp bij opbouw van nieuw leven in Karamoja
waar dominees uit het hele land in voorgaan. Zolang
(voedsel en start van eigen landbouw activiteiten) kost
de kerkdienst gaande is, mag de overheid binnen niet
330 euro per gezin.
optreden. Het doel van de actie is de familie rust
• Juridische hulp voor slachtoffers van geweld kost 200
bieden. Daarnaast zoeken de kerken naar
euro per slachtoffer.
mogelijkheden voor dialoog met de verantwoordelijke
politici. De lange marathondienst moet de tijd bieden
Product van de maand:
een uitweg te vinden voor het Armeense gezin.
Het product van de maand November is margarine.
Samen met Arie Versluijs als pianist heb ik me
Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de
aangemeld om mee te doen aan deze estafettedienst.
Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan
Woensdagavond a.s. van 23.00 - 00.00 uur staan we
worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die in
ingepland om de dienst voortgang te laten vinden. Als
de ontmoetingsruimte staat.
er mensen zijn die mee willen gaan, dan hoor ik het
In de afgelopen maand zijn 20 pakken ontbijtgranen
graag. Adres: Thomas Schwenckestraat 30, 2563 BZ
ingezameld. Alle gevers worden hartelijk bedankt!
Den Haag ds. Luci Schermers
De bloemen van vandaag zijn voor ……
De avond voor de laatste zondag kerkelijk jaar
….. Mw. B. Schepers voor haar verjaardag.
25 november is de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. We noemen we de namen van gemeenteleden
Koster
die dit kerkelijk jaar zijn overleden en ontsteken een
03-11 t/m 09-11 dhr. H. Broekhuizen
licht. Al een paar jaar zetten we op de zaterdagavond
10-11 t/m 16-11 dhr. C. Hesse
voor deze zondag (nu dus op de avond van 24
november) de kerkdeur open voor inwoners van het
Kerkdienst zondag 11 november
dorp die graag een kaarsje komen aansteken voor een
10.00 uur ds. A. Noordam
overleden partner, familielid, vriend of vriendin. Een
van de organisatoren kan dit jaar niet meedoen. Wie
Woensdag 7 november Dankdag
wil en kan die avond van 18.30 - 20.00 uur in de kerk
19.30 uur ds. D. Hoekstra-Olthof
aanwezig zijn om de gasten te ontvangen, met hen stil
te zijn, een kop koffie te schenken?
Meer info na de dienst bij ds. Luci Schermers
Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Lieve mensen,
Afgelopen zondag is mijn moeder overleden. Ik voel
me bevoorrecht: 61 jaar heb ik een lieve moeder
mogen hebben. Maar ik zal haar ook missen.
Zij was het die ik hoorde zingen over ‘de Vader in de
hemel die van alle kinderen houdt’.
Dus als jullie me de komende tijd eens een traantje
zien wegpinken tijdens een dienst, dan weten jullie
hoe het komt …
Leny Kodde – de Buck
SENIORENMIDDAG in Krimpen aan de Lek
Donderdag 8 november komen we weer samen in 't
Voorhof. Aanvang: 14.00 uur.
Deze middag is de heer Klaas Rigterink uit Krimpen
aan de Lek in ons midden met een presentatie over
"Sinterklaas". Voor de pauze komt het thema "van Sint
Nicolaas tot Sinterklaas" aan de orde. Na de pauze
komen de sinterklaasgedichten aan de orde.
Zijn boek: "De rijmpiet dichtte zich te pletter bij deze
chocoladeletter" staat hierbij centraal.
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 6 november
bellen naar: Dicky Bremmer, tel. 510480.
Tot ziens, De gastvrouwen.
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 2,9 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 25 november in de Ontmoetingsruimte staat.
Op zaterdag 1 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 Patrick
Heijnis, telefoon 06-19691157. 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

welkom!
Zondag 18 november 18.30 uur
een Dienst voor jong en oud
Ontmoetingskerk Krimpen aan
de lek

PETRUS
Nergens probeert de Bijbel zijn zwakten en
gebreken te verbergen.
Integendeel, ze staan in het volle licht. De
Bijbel wil ons een leider laten zien met wie
we goed kunnen opschieten.
Iemand van vlees en bloed
wilskrachtig
haantje de voorste
berouwvol
vriend en leerling
verlangend naar God
Wat mogen wij leren van Petrus? Onderzoek
het voor jezelf.
PLAATS:
Ontmoetingskerk krimpen a/d lek
Hoofdstraat 90,
2931CL krimpen a/d lek
Tijd: 18.30 uur. Vanaf 18.15 uur ontvangst met
koffie/thee/fris
Voor deze dienst zijn we uitgenodigd door de
Ontmoetingskerk in Krimpen a/d Lek
Kijk voor meer informatie over deze vorm van diensten
op www.veld-zicht.nl /coaching & sprekenGo ____t

mogen wij leren van Petrus? Onderzoek het voor
jezelf.

