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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

VANDAAG: ZWO dienst!  
Vorig jaar hebben we ons verbonden aan een nieuw 

thema: KINDEREN IN DE KNEL.  
 

Kinderen zijn 

kwetsbaar. 
Helaas worden zij 

maar al te vaak 
misbruikt of aan 

hun lot 

overgelaten. Kerk 
in Actie bestrijdt 

kinderarbeid en 
uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, 

werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en 
misbruikte kinderen de kans kind te zijn.  

Gert Kuiper van Kerk in Actie zal ons vandaag meer 

vertellen over SAVE, één van de projectpartners in 
India binnen het thema Kinderen in de Knel, waar onze 

kerk zich voor inzet.  Er zal gecollecteerd worden voor 
SAVE.  In de ontmoetingsruimte liggen nog folders 

waar in u nog iets over SAVE kunt lezen.  

Van harte aanbevolen!   ZWO  
 

Proef de stilte - op adem komen 
In alle drukte van het leven komen we even tot rust 

door samen een half uurtje stil te zijn. 

We luisteren naar muziek, zingen een lied, we bidden 
en lezen een korte bijbeltekst waar we in stilte over 

nadenken. Samen stil zijn verbind je met elkaar en met 
God. Graag nodig ik u en jullie uit om aanwezig te zijn. 

Donderdagavond 9 november om 19.00 uur in de 
kerkenraadskamer.  

 

Belijdeniscatechese 
Vrijdag 10 november is de tweede gespreksavond. Wat 

bedoelen we als we zeggen:Ik geloof in God de Vader?  
Daarover zal het die avond gaan. Jullie hebben teksten 

aangereikt gekregen, deze graag van te voren door-

nemen. We beginnen om 19.30 aan de Molendijk 3b.  
ds. Luci Schermers 

 
Voedselbank – Product van de maand  

Het product van de maand november is 
zonnebloemolie of olijfolie. Het inzamelen is voor het 

uitgiftepunt van de Voedselbank IJssel en Lek te 

Stolwijk. Het product kan worden ingeleverd in de 
daarvoor bestemde krat die staat bij het ZWO-bord in 

de ontmoetingsruimte. In de maand oktober zijn er ca 
26 pakken suiker opgehaald. Allen hiervoor heel 

hartelijk dank! 

  
 

 

Reserveer de datum 
Volgend jaar hopen we op dinsdag 8 mei de 

seniorenreis te organiseren.  Als U mee wilt gaan, 
dan kan U dat alvast noteren in uw agenda.  Nadere 

info volgt later.  De diaconie. 

 
 

SENIORENMIDDAG  
De volgende seniorenmiddag wordt gehouden op 

donderdag 9 november in 't Voorhof. Aanvang: 14.00 

uur.  Dan komt de heer Jan Trapman uit Hardinxveld-
Giessendam met een mooie natuurpresentatie over 

Nationaal Park de Hoge Veluwe. Vanaf jonge leeftijd is 
hij te vinden in de natuur en probeert hij vogels, 

vlinders, insecten, reptielen, amfibieën, planten, wild 
en landschappen vast te leggen met zijn camera.  

Met het beeldmateriaal dat hij in de achterliggende 

jaren heeft gemaakt komt hij ons hier graag over 
vertellen. Een hoogtepunt is natuurlijk de spectaculaire 

hertenbronst in de herfst. 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 7 

november bellen naar: Dicky Bremmer, tel. 510480.  
Tot ziens, De gastvrouwen. 

 
Zondag 12 november 18.30 uur Try Outdienst. 

Cabaret optreden van Kees Versteeg.  

Het cabaret van Kees Versteeg is een mengeling van 
diepzinnige en droge humor, sterke, luchtige en 

ontroerende liedjes, mooie woordgrappen en een 
goede verhaallijn 

In zijn nieuwste show “Wie wat wijs” gaat Kees op 
zoek naar wegen om zonder al te veel inspanning wijs 

te worden. Wie wil dat nu niet? 

 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar….  
… de Hr. P. van Gorkum, ter bemoediging. 

 

Koster 
04-11 t/m 10-11 dhr. A. de Paauw  

11-11 t/m 17-00 dhr.  J. Klerk  
 

Kerkdienst zondag 12 november 
10.00 uur  ds. T. Bouwman 

18.30 uur  Try Outdienst met Kees Versteeg  

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

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 2,6 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 3 december in de Ontmoetingsruimte staat.  

Op zaterdag 9 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 Agnes Huizer, 
telefoon 06-48398548.  

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  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Israël avond  
Op 17 november zullen enkele gemeenteleden 

vertellen over hun ervaringen tijdens de reis naar 

Israël en Jordanië. We zullen die avond verhalen horen 
en beelden zien van veel bijbelse plaatsen zoals: 

Jeruzalem, Getsemane, Bethlehem en Nazareth. We 
hopen jullie die avond allemaal om 19:30 te mogen 

verwelkomen. Om 20:00 zal het daadwerkelijke 

programma van start gaan. 
 

 
Wijsheid van filosoof Socrates 

( van de site mijnkerk.nl) 
Omdat een beetje raadselachtige wijsheid soms heel 

goed is, delen we vandaag een wijsheid van Socrates, 

om over na te denken. 
Grondlegger filosofische stromingen 

Al tijdens zijn leven werd Socrates (470 – 399 v Chr.) 
als een raadselachtig persoon beschouwd. En toen hij 

dood was, werd hij al snel gezien als de grondlegger 

van een aantal filosofische stromingen.  
Kritisch nadenken 

Socrates was er niet op uit om mensen te onderwijzen, 
maar hij wekte de indruk dat hij zelf wilde leren van 

anderen. Hij voerde daarom veel dialogen. Hij stelde 
heel veel vragen. Zo deed hij alsof hij niets wist, maar 

ondertussen leerde hij hierdoor anderen kritisch 

nadenken. 
Een wijsheid van Socrates 

En hier komt ie dan, een wijsheid waar je misschien 
iets mee kunt: 

Het verstandigst 
is zij 

die weet 
dat zij niets weet 

 


