Zondagsbrief
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

6 januari 2019
|
http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/
|
Nr. 1409
_______________________________________________________________________________________________
Dienst van vandaag: mevr. M. Pieterse
SENIORENMIDDAG
In het nieuwe jaar starten we met de
Hartelijk dank
seniorenmiddagen op donderdag 10 januari in 't
We werden weer verrast door de vele kerst- en
Voorhof. Aanvang: 14.00 uur.
nieuwjaarswensen die we vanuit de gemeente
De heer Wim van Herk, uit Lekkerkerk is dan bij ons
ontvingen. Geweldig! Graag wensen wij u en jullie
met een presentatie over "De geschiedenis van het
(voor zover dat nog niet gebeurd is) voor het nieuwe
ijsvermaak". Aan de hand van een stamboom en
jaar 'vrede en alle goeds'.
verschillende schaatsen vertelt hij hierover.
Ook mochten we het prachtige boeket bloemen
Na de pauze laat hij een prachtige film zien van de
meenemen dat met oudjaarsavond en
Molentocht die enkele jaren geleden gehouden werd.
nieuwjaarsmorgen in de kerk stond. Het boeket siert
Mocht u nog oude houten schaatsen in uw bezit
onze huiskamer. Ook daarvoor hartelijk dank!
hebben en wilt u daar wel afstand van doen dan kunt
Jan Schipper en Luci Schermers
u ze deze middag meebrengen.
Wim zal ze graag in ontvangst nemen en u bent ervan
Een paar vrije dagen
verzekerd dat ze een goede bestemming krijgen.
Vanaf woensdag 9 januari - zondag 13 januari ben ik
Onze chauffeurs staan vanaf 13.15 uur bij De
vrij. Even op adem komen aan het begin van het
Dertienhuizen voor u klaar om u naar 't Voorhof te
nieuwe jaar. Dus als ik niet reageer op mail of app,
brengen. Voor ander vervoer kunt u tot 8 januari
dan weet u waar dat door komt.
bellen naar: Dicky Bremmer, tel. 510480.
Iedereen is weer heel hartelijk welkom,
Kerkdienst in de Bethelkapel
De gastvrouwen.
Iedere maand draag ik 1x mijn steentje bij aan de
doorgaande dienst in de Bethelkapel in Den Haag.
Maria, de moeder van de Heere Jezus.
Deze maand ben ik op zondag 13 januari van 13.00 Op 17 januari 2019 is er bij de
14.00 uur de voorganger. Er zijn lezingen, er zal
Vrouwenbijbelstudiekring een lezing door:
worden gebeden en gezongen, er is stilte en
ds. Gerie Stougie over: Maria: een leven met Jezus
dwarsfluitspel. Mocht u mee willen gaan (misschien
tussen ‘Mij geschiede naar uw Woord’ en ‘Al wat Hij u
een van de lezingen willen verzorgen?), dan kunt u
zegt, doe dat’. Maria, die genade heeft gevonden bij
zich aanmelden bij onze diaken Marian de Paauw (tel.
God, is uitgekozen om de moeder van Jezus de
518.240).
Messias te zijn; een buitengewone positie die ze
ds. Luci Schermers
gehoorzaam, nederig en bereidwillig aanvaardt. Over
haar bijzondere leven, als moeder van de Zoon van
SamenWijzer
God, gaan we deze ochtend horen! Ds. Stougie is sinds
De kopij voor de SamenWijzer 34.4 over de periode 20
2013 als predikant verbonden aan de Hervormde
januari t/m 10 maart 2019 dient uiterlijk zondag 6
Gemeente van Berkel en Rodenrijs. Daarvoor was zij
januari a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn.
twintig jaar lerares geschiedenis en filosofie op een
middelbare school.
VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND
Plaats: ’t Voorhof, Dorpsstraat 1. Tijd: 9.15-11.15 uur.
Het product van de maand januari is Spaghetti/pasta.
Info: 0180510278 – 0180522469.
Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de
Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan
De bloemen van deze zondag zijn voor ….
worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij
…. de hr. D. Eikelenboom voor zijn verjaardag.
het ZWO-bord inde ontmoetingsruimte.
In de maand december zijn er 20 flessen Olie/bak en
Koster
braad opgehaald.
05-01 t/m 11-01 dhr. P. van Gorkum
12-01 t/m 18-01 dhr. A. de Paauw
Collecte
De Collecte van de kerstnachtdienst voor kinderen in
Kerkdienst zondag 13 januari
de knel heeft een mooi bedrag opgeleverd van 346,39
10.00 uur Ds. R. P. van der Plicht
euro.
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