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Dienst van vandaag:
Sponsor-evenement
Mevr. M. Berends- van Waardenberg
Op zaterdag 12 september organiseert de Rabobank
Thema: Gods berouw om Saul, 1Sam.15: 1-28
'Krimpenerwaard in Beweging'. Dit is een sportief
sponsor-evenement waarbij geld ingezameld kan
Toelichting bij het thema:
worden voor scholen en verenigingen. Ook ons
Het thema van de preek vanmorgen is:
musicalproject 'De Trein naar Betlehem' heeft zich
Gods berouw om Saul.
hiervoor ingeschreven.
Voor mijn afstudeerscriptie heb ik mij lang met Israëls
Hoe werkt het? De Rabobank heeft 4 fietstochten
eerste koning bezig gehouden.
(variërend van 31 tot 41 km) uitgezet in de
De tekst uit 1Samuel 15 is een lastige tekst vanwege
Krimpenerwaard. Voor iedereen die namens een
het gewelddadige karakter van God.
vereniging een volledige route fietst, ontvangt de
Toch hoop ik vanmorgen te laten zien dat dit bijbel
vereniging € 5. Onderweg zijn er stempelposten,
verhaal nog altijd actueel is.
starten kan bij een willekeurige stempelpost (o.a. bij
Jachthaven WSV De Lek, Westzoom 9A, Krimpen aan
Morgenavond: Opening
de Lek). Ook zijn er een kabouterroute en een
Knooppunt Levensvragen
survivalroute voor kinderen uitgezet in het Loetbos en
in Krimpen aan de Lek (KLiK).
is er in Krimpen aan den IJssel een wandelU komt toch ook?
/rolstoelroute van 3,5 km. Graag willen wij u/jullie
Om 20.00 uur is er bij het cultuurhuis een toespraakje
vragen namens ons project mee te doen, u kunt
en een echte openingshandeling.
hiervoor deelnemersnummer 36 opgeven bij de start.
Daarna zijn we welkom in het cultuurhuis om met
Aanmelden hoeft niet van tevoren, dit kan gewoon bij
elkaar iets te drinken (met koekjes van de
één van de startpunten; start tussen 9.00 en 15.00 u,
dagbesteding) en gezellig samen te zijn.
de stempelposten sluiten om 16.00 u. Mocht u nog
KLiK is na 7 september twee keer per maand geopend:
vragen hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij Eric en
de eerste maandag van de maand van 18.30 - 20.30
Agnes Huizer (06-48398548) of
uur en de derde donderdag van 14.00-16.00 uur.
op events.rabobank.com/krimpenerwaard/KIB15. Tip:
We hebben ook een website: www.knooppuntklik.nl.
zaterdag 12 september is het ook Open
Het is zeker de moeite waard daar even naar toe te
Monumentendag, leuk te combineren met één van de
gaan.
fietstochten!
Namens de werkgroep en de vrijwilligers,
Wilt u het musicalproject wel sponsoren, maar heeft u
ds. Luci Schermers
geen tijd of zin om aan dit evenement deel te nemen,
neem dan contact op met Niels of Rianne de
Startzondag
Kwaadsteniet.
Het is bijna zover, 20 september startzondag! Hebben
jullie er zin in?. Voor de jongeren van 4 t/m 15 jaar
Traktatie
worden er activiteiten georganiseerd met als thema
De traktatie van vandaag is van Marielle Berends, de
Hollandse Spelen.
voorganger van vandaag, omdat zij is geslaagd voor
Om 12.30 uur gaan we ons verzamelen bij het Thialf
haar opleiding tot predikant.
terrein. De allerjongsten kunnen direct meelopen met
begeleiding vanuit de kerk.
De bloemen van deze zondag gaan naar....
Na deze activiteiten gaan we terug naar het Voorhof
... Merel Ferdinandusse als groet van de kerk.
waar we gezamenlijk pannenkoeken gaan eten.
Hiermee sluiten wij met elkaar deze gezellige middag
Koster
af. Kom jij ook? We hopen op een grote opkomst.
05-09 t/m 11-09 dhr. J. Klerk
Tot dan!
12-09 t/m 18-09 dhr. A. de Paauw
Hartelijke groet,
Gerrit Jansen, Roger Koorevaar, Christian Kerkstra,
Kerkdienst zondag 13 september
Driesje Klerk, GertJan Karssen, Peter Haspels en Gera
10.00 uur Mevr. Ter Schuur
Spruijt
z.o.z.
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

“Verhalen Vertellen”
Voor de vakantie hebben wij een oproep gedaan om
iets over vakantie belevenissen te vertellen.
Inmiddels is voor de meeste onder ons de vakantie
achter de rug. Dus heeft u in deze vakantie of een
eerder uitstapje iets bijzonders meegemaakt en wilt u
dit delen met de gemeente meld u dan aan bij de
redactie van de zondagsbrief. Het onderwerp kan van
alles zijn, maar wel iets in de sfeer van religie,
esoterie, intermenselijke contacten, bijzondere
voorwerpen of plaatsen e.d., iets wat u/jullie heeft
geraakt en graag willen delen.
Na de startzondag willen wij hier mee starten.
Aanmelden met opgave van naam, telefoonnummer,
het onderwerp en de gewenste faciliteiten kan op het
email adres: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl.
Twee aanmeldingen zijn al toegezegd, wij zien graag
meer aanmeldingen tegemoet.
Redactie
PS: Avonturen die zich tijdens “gewone” uitjes
voordoen, zijn uiteraard óók welkom.
Seniorenmiddag
Op donderdag 10 september start de seniorenmiddag
weer in 't Voorhof aan de Dorpsstraat. We beginnen
om 14.00 uur.
Deze middag verzorgt mevrouw Marjan Tromp een
presentatie over valpreventie. Het thema is "veiligheid
in en om het huis". Zij gaat ons vertellen over de
oorzaken van vallen en hoe we dat kunnen
voorkomen. Ook zullen hulpmiddelen ter sprake komen
die ons kunnen helpen zo lang mogelijk stabiel te
blijven.
De chauffeurs staan vanaf 13.15 uur klaar bij De
Dertienhuizen om u naar 't Voorhof te brengen. Voor
ander vervoer kunt u tot 8 september bellen met Dicky
Bremmer tel. 510480. Iedereen die belangstelling
heeft is van harte welkom. Tot ziens, de gastvrouwen.

STARTZONDAG 20 september 2015

Op zondag 20 september 2015 is het weer
startzondag, de zondag dat het kerkelijk seizoen weer
begint. Dit jaar willen we om 9.00 uur al een start
maken met een gezamenlijk ontbijt. Er een intekenlijst
opgehangen worden waar u/jij zich kunt aanmelden
voor het ontbijt.
Na het ontbijt zal om 10.15 uur de dienst beginnen en
wordt er aandacht gegeven aan het nieuwe jaarthema
“Ontmoeting met de ander”.
En helemaal in aansluiting op dit thema bent u na de
dienst van harte welkom om samen met onze buren
van de Kerk aan de Lek te genieten van een bakkie
koffie en een heerlijk taartenbuffet!
In tegenstelling tot wat in de SamenWijzer werd
gemeld is de plaats van het taartenbuffet niet bij het
Thialf terrein, maar in het Voorhof.
Omdat smaken nu eenmaal verschillen en om te
zorgen dat er voor iedereen voldoende is kunnen we
wel wat hulp gebruiken.
Vind u het leuk om ons te helpen met bakken, graag!
Wilt u uiterlijk zondag 13 september a.s. doorgeven
wat u wilt gaan maken en voor hoeveel personen?
U kunt één van de leden van de commissie
aanschieten of mailen naar
commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl
De onderlinge ontmoeting willen we (mede) door u op
de gevoelige plaat (laten) vastleggen en daar op een
later moment in het seizoen een expositie mee willen
maken. Dus als u/jij talent heeft voor fotografie,
vergeet dan niet de camera mee te nemen!
Kortom, de startzondag wordt een dag waarin de
ontmoeting met elkaar centraal staat, u/jij kunt hierbij
dus niet gemist worden…
Hou deze datum dus vast vrij in uw/jouw agenda!
Commissie V&T
Samenwijzer
De kopij voor de Samenwijzer 31.1 over de periode 13
september t/m 25 oktober dient uiterlijk zondag 6
september a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn

