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Dienst van vandaag :
Repetities koorproject Mensen gevraagd gaan
Schriftlezing: Jesaja 42: 1 t/m 7
beginnen
Schriftlezing: Mt. 3: 13 t/m 17
Op 11 januari gaan de repetities van start voor het
koorproject Mensen gevraagd onder leiding van de
Op adem komen
bevlogen dirigente Carolien van Schelven.
Ook in het nieuwe jaar kunnen we 1x per maand ‘op
Uitgangspunt is het gelijknamige gedicht van Coen
adem komen’ in de kerkenraadskamer.
Poort. Daaromheen heeft Carolien een prachtig
Een mooi moment. Er is muziek, een bijbellezing,
samenhangend geheel geweven van koor- en
we bidden en zijn stil.
instrumentale muziek die zij veelal zelf heeft
Welkom a.s. donderdag 12 januari van 19.00 – 19.30
gearrangeerd, en verhaaltjes. De aansprekende
uur.
muziek is grotendeels van de bekende componist Karl
Jenkins. De uitvoeringen zijn gepland op 26, 27 en
Toppers van geloven
oktober van dit jaar.
Voor deze groep mensen is er vanavond een
Wie nog wil meedoen, is van harte welkom op
nieuwjaarsborrel bij mij thuis.
woensdagavond om 20.00 u. in onze kerk.
Jullie zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom aan de
Voor eventuele vragen over het project kunt u terecht
Voltairetuin 17, Capelle aan den IJssel.
bij Cees Gouwens, Rob van Westen en Klaas
ds. Luci Schermers
Rigterink.
Dank je wel
We willen u en jullie heel hartelijk danken voor alle
kerst- en nieuwjaarwensen die we per post hebben
ontvangen.
Dat doet ons echt goed. Ook het boeket bloemen dat
we op nieuwjaarsdag ontvingen wordt zeer
gewaardeerd.
Nogmaals dank en uiteraard wensen wij ook u en jullie
vrede en alle goeds voor 2017.
Jan Schipper en Luci Schermers
Collecte Leger des Heils
De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de Bij
Bosshardt-buurthuizen van het Leger des Heils. Bij
Bosshardt is een ontmoetingsplek waar iedereen, jong,
oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is.
Je kunt er terecht voor een kop koffie, een luisterend
oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten.
Bij Bosshardt voorkomt eenzaamheid en geeft mensen
het gevoel erbij te horen. Buurtbewoners weten Bij
Bosshardt te vinden en komen op deze manier uit een
sociaal isolement. Het geeft contacten aan
buurtbewoners die elkaar anders niet zouden
ontmoeten. In de buurt weet men wat de ander
bezighoudt en de bewoners krijgen een grotere
betrokkenheid op elkaar. Problemen worden
vroegtijdig gesignaleerd en wanneer nodig worden
mensen doorverwezen naar professionele
hulpverlening. Dit werk is voor veel mensen een
laatste vangnet. Bedankt voor Uw bijdrage.

Nieuwjaars-ontmoetingsmiddag
De diaconie organiseert dinsdag 10 januari a.s. weer
de jaarlijkse nieuwjaars-ontmoetingsmiddag voor
senioren. Deze middag zullen de film en foto's van het
reisje naar Schiedam van afgelopen jaar te zien zijn.
We beginnen de middag om 15.00 u met koffie en
sluiten af met een drankje en hapje. Iedereen is van
harte welkom om even bij te praten, de film te
bekijken en mensen te ontmoeten, neem ook gerust
iemand mee. Ook kunnen we nog hulp gebruiken in de
keuken met koffieschenken. Voor vragen of meer
informatie: Agnes Huizer, 06-48398548
Samenwijzer
De kopij voor de Samenwijzer 32.4 over de periode 22
januari t/m 19 maart 2017 dient uiterlijk zondag 15
januari a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn.”
De bloemen van deze zondag gaan naar….
…….. mw. Els v. d. Laan ter bemoediging
Koster
07-01 t/m 13-01 dhr. A. de Paauw
14-01 t/m 20-01 dhr. C. Hesse
Kerkdienst 15 januari
10.00 uur Ds. L. M. Schermers

De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding
van ons kerkgebouw.
Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Nieuw christelijk jongerenkoor
Met ingang van januari 2017 start er in de
Krimpenerwaard een nieuw christelijk jongerenkoor.
Veel jongeren in de leeftijd van 15 tot 35 jaar moeten
soms lang reizen om een avond te kunnen zingen. Met
de komst van een nieuw jongerenkoor is dit voorbij.
Het christelijk jongerenkoor 'Cantica Nova' (Nieuw
Lied) zingt psalmen, geestelijke liederen en klassieke
werken. We gaan tweewekelijks repeteren op de
woensdagavond. Er staan voor het komende jaar al
een aantal mooie optredens gepland.
De dirigent van dit jongerenkoor is Willem Nijhof.
Naast dit nieuwe koor heeft hij nog een aantal andere
koren die hij met veel enthousiasme dirigeert.
Is je interesse gewekt? Kom dan vrijblijvend een
avondje meezingen! Stuur een mail naar
jongerenkoorcanticanova@gmail.com met daarin je
naam, leeftijd en eventueel je zangpartij. We starten
op 25 januari 2017 om 19.30 uur in basisschool 'De
Wegwijzer', Prins Bernardstraat 40 in Berkenwoude.
We zien uit naar een goede start met veel
enthousiaste jonge mensen!
Mooie opbrengst flessenactie
Met trots kunnen we u vertellen dat de flessenactie
van de kindernevendienst voor gehandicapte kinderen
in Pakistan uiteindelijk het prachtige bedrag van € 200
heeft opgebracht.
Na de tussenstand van €141,40 werd er op
kerstmorgen nog 44 euro gedoneerd, terwijl er nog
tientallen flessen in de krat lagen. Het eindbedrag
bedrag is door een goede geest uit de gemeente
afgerond.
We zijn erg onder de indruk van het enthousiasme van
de kinderen van de kindernevendienst om flessen te
verzamelen en de bereidheid van de gemeenteleden
om geld bij te dragen. Iedereen heel erg bedankt!!!
De leiding van de kindernevendienst

Top2000
Er zijn al wat leuke suggesties binnen gekomen van
nummers uit de Top2000. Daarvoor hartelijk dank!
Er kunnen nog suggesties worden ingestuurd!
De keuze kan worden gestuurd naar:
erikateeuwen@live.nl
Om alvast in de nieuwe agenda te noteren:
zondagavond 5 maart 2017 Try Out kerkdienst in onze
Ontmoetingskerk met een band en Ds. Luci Schermers.

SENIORENMIDDAG
Op donderdag 12 januari wordt de eerste
seniorenmiddag in het nieuwe jaar gehouden in 't
Voorhof. Aanvang: 14.00 uur.
Deze middag komt mevrouw Stanny den Houter-van
den Akker uit Wouwse Plantage ons alles vertellen
over "het leven en werken aan boord van een
binnenschip".
Daarnaast krijgen we de film te zien "Wat vaart daar"
met daarin onder meer allerlei soorten schepen en wat
ze vervoeren.
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 10 januari bellen naar:
Dicky Bremmer, tel. 510480.
Op deze middag is voor iedereen plaats.
Allemaal hartelijk welkom,
De gastvrouwen.
'Vrouwen in de bijbel'
Op 19 januari a.s. komt Mirjam Kollenstaart spreken bij
de vrouwenbijbelstudiekring
over het thema: “Vrouwen in de Bijbel”. Het
christendom wordt door vrouwen nog wel eens
verweten vrouwonvriendelijk te zijn. Want de vrouw is
slechts als 'hulpje' geschapen naast de man; niet de
vrouw, maar de man is het hoofd en wanneer het wél
over vrouwen gaat in de bijbel dan zijn dat meestal
niet de mooiste verhalen, hopelijk ontdekken we op
welke manier hun leven van betekenis kan zijn voor
het leven van westerse vrouwen anno 2017. Iedereen
is hartelijk welkom!
Plaats: ’t Voorhof, Dorpsstraat 1. Tijd: 9.15-11.15 uur,
vanaf 9.00 uur is er koffie/thee. [nfo: [0180522469 –
510278] Graag tot ziens!!

