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Dienst van vandaag: ds. J. O. Kroesen
Collecteafkondiging Red een kind:
Geef een uniek cadeau aan iemand die alles al heeft.
Advent, Kerst en jaarwisseling
Uniek cadeau? Jazeker, want je geeft een symbolisch
Advent, de kerstdagen en de jaarwisseling zijn weer
cadeau aan iemand in jouw omgeving en je helpt ook
voorbij. Er waren veel kerkdiensten, de gemeente
nog een kind uit armoede. Jouw gift laat kinderen
kwam vaak bij elkaar om toe te leven naar de
weer stralen. Help je mee?
geboorte van Jezus, om Zijn geboorte te vieren, maar
In zelfhulpgroepen leren ouders alles over het houden
ook om de wisseling van de jaren bij God te brengen
van vee en kunnen ze samen sparen en lenen om de
en met elkaar te beleven.
veestapel uit te breiden. Meer dieren betekent meer en
Het was een goede en waardevolle periode.
gezonder eten voor de kinderen en gezinnen uit hun
Dank aan allen die hun steentje (of steen!) hebben bij
dorp.Geef een dierbaar cadeau en maak een groot
gedragen in deze periode: de dames van de
verschil voor een gezin in Afrika. Een gezond begin van
bloemencommissie, de kosters, de organisten en de
iedere dag dankzij melk van je eigen geit of eieren van
cantorij, de leiding en de kinderen van de nevendienst,
je kip. Dat is van grote waarde! Met een volle maag
de kerkenraad, koffiezetters, de liturgiecommissie, de
gaat leren op school of werken op het land veel beter!
mensen van licht en geluid, de beameristen, de diverse
voorgangers (met dank aan Rianne!) en waarschijnlijk
vergeet ik nog iets of iemand. Heel hartelijk dank.
Vrijdag 17 januari Filmavond,
met als film:
Vanuit de Voltairetuin
‘Il y a longtemps que je t’aime’
Ook dit jaar werden we weer verrast met kaarten,
(ik hou al heel lang van je)
mails, appjes om ons een mooi kerstfeest en een
De film begint met een scène waarin we een nerveuze
gezegend 2020 te wensen! Bovendien kwamen er later
vrouw op een vliegveld aan een tafeltje zien zitten. Al
veel gelukwensen vanwege de geboorte van Mara,
snel blijkt dat ze wordt opgehaald door een bekende
onze kleindochter. We worden soms verlegen van al
van haar, die haar al een tijd niet gezien heeft. Vroeg
uw en jullie meeleven ... Dank u wel!
in de film wordt duidelijk dat de vrouw, Juliette, een
De bloemen, die we na de dienst van 1 januari mee
tijdlang in de gevangenis heeft gezeten en nu door
kregen hebben een mooi plaatsje in de huiskamer
haar jongere zus, Léa, wordt opgevangen. De kijker
gekregen. Ook daarvoor onze hartelijke dank.
volgt haar in het kennismaken met de familie en
Jan schipper en Luci Schermers
vrienden, het re-integreren in de maatschappij, het
Een vrije week
Van 5 - 11 januari 2020 houd ik een rustige week. Ik
zal dinsdag wel bij de ouderenmiddag aanwezig zijn,
maar de rest van de week ben ik heerlijk thuis!
ds. Luci Schermer
VOEDSELBANK
januari is spaghetti/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 ZWO-bord in de
ontmoetingsruimte. In december zijn er 20 artikelen
opgehaald.
We leven mee met
Tjeerd van der Kooi is op oudejaarsdag met
hartritmestoornissen in het IJsselland Ziekenhuis
opgenomen.
De cardioversie, herstel van hartritme, is niet geslaagd.
De toestand is zorgelijk.
Hij ligt op de hartbewaking afdeling C2.

omgaan met de drukkende last van het verleden.
Inloop: 19:30 uur met koffie. Start film: 20.00 uur
Onder de film wordt u voorzien van een hapje en
drankje, wij zien u graag op 17 januari!
Commissie V&T Contactpersoon: Monique van der
Knijff, tel. 06-20089436
De bloemen van vandaag gaan naar ….
Mw. Brand-Mudde voor haar verjaardag.
Koster
04-01 t/m 10-01 dhr. P. van Gorkum
11-01 t/m 17-01 dhr. R. Welter
Kerkdienst zondag 12 januari
10.00 uur ds. P. van Midden
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