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Dienst van vandaag : Ds. L. Schermer
Agenda
*Zaterdag 4 november 20.00 uur,
Kerk-School-Gezinsdienst
benefietconcert in Kerkelijk Centrum De Ark,
Vandaag vieren we met elkaar een dienst die is
Burgemeester Aalberslaan in Krimpen a/d IJssel,
voorbereid samen met basisschool de Wegwijzer en de
waaraan medewerking wordt verleend door:
kerk aan de dijk. In beide kerken volgen we dezelfde
Gospelkoor Rejoice uit Krimpen aan de Lek,
orde van dienst. Na de dienst is jong en oud welkom
Strijkerensemble Clever Strings van de
op school om de werkstukken te bekijken en iets te
muziekschool uit Krimpen a/d IJssel
drinken.
- een 8 leden tellend a-capella mannenkoor uit
de Sions- en Rehobothkerk in Krimpen a/d
Op zondag 15 oktober zal mw. Janneke Boer
IJssel
bevestigd worden tot jeugdouderling. We zijn heel blij
- De TOP 2000 band die wij uit de Try-Out
dat ze deze taak op zich wil nemen. De dienst wordt
diensten kennen uit onze eigen kerk.
geleid door dhr. van der Lee, maar ds. Luci Schermers
De toegang is gratis, de opbrengst van de collecte is
zal het bevestigingsgedeelte voor haar rekening
bestemd voor het project Samen Kerken voor
nemen. Laten we er met elkaar zorg voor dragen dat
Oeganda.
Janneke zich gedragen voelt door de gemeente.
*Zondag 12 november 18.30 uur Try Outdienst.
Cabaret optreden van Kees Versteeg met zijn
Ik wijs u en jullie ook al vast op de dienst van
programma “Wie wat wijs”.
22 oktober. Dan is er geen dienst in ons kerkgebouw,
maar zijn we te gast bij de hervormde gemeente. We
SENIORENMIDDAG in KRIMPEN AAN DE LEK
vieren in een gezamenlijke dienst 500 jaar
De volgende seniorenmiddag wordt gehouden op
protestantisme. Voorgangers zijn ds. Bas Bakelaar en
donderdag 12 oktober in 't Voorhof. Aanvang: 14.00
ds. Luci Schermers. Van harte welkom!
uur. Deze middag zijn medewerkers van MAF
Nederland, gevestigd bij vliegveld Teuge in ons
Voedselbank – Product van de maand
midden. Dit is onderdeel van de internationale
Het product van de maand oktober is suiker. Het
organisatie MAF. MAF staat voor Mission Avation
inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank
Fellowship, een internationale hulporganisatie die per
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden
vliegtuig naast medische en sociale hulp ook het
ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die staat bij
evangelie brengen aan kansarme mensen in afgelegen
het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte. In de maand
gebieden. Zo bieden zij over heel de wereld hulp in
september zijn er ca 25 pakken hagelslag/potten
gebieden die over land heel slecht of helemaal niet te
chocolade pasta opgehaald. Allen hiervoor heel
bereiken zijn. Door middel van giften kan dit werk
hartelijk dank!
voortbestaan en de medewerkers willen hier graag
over komen vertellen! Onze chauffeurs staan vanaf
Zendingserfgoedkalender
13.15 uur bij De Dertienhuizen voor u klaar om u naar
In deze kalender staat de verbeelding van het
't Voorhof te brengen. Voor ander vervoer kunt u tot
Evangelie door christenen in Azië, Afrika en Latijns10 oktober bellen naar: Dicky Bremmer, tel. 510480.
Amerika centraal. Voor 2018 zijn dat iconen en
Tot ziens, De gastvrouwen.
miniaturen uit Oriëntaals-Orthodoxe kerken in
Nederland. De kerken uit Syrië, Egypte, Ethiopië,
De bloemen van deze zondag gaan naar….
Eritrea en Armenië worden voorgesteld. De kalender
… de hr. A. Klip voor zijn verjaardag.
geeft daarnaast informatie over de kerkelijke
gebruiken, de iconografie en hun presentie in
Koster
Nederland. De Zendingserfgoedkalender 2018 kost
07-10 t/m 13-10 dhr. H. Broekhuizen
€ 9 per stuk. Als U hiervoor belangstelling hebt, dan
14-10 t/m 20-10 dhr. L. Hordijk
kunt U uw naam opschrijven op de intekenlijst die bij
het koffieloket hangt.
Kerkdienst zondag 15 oktober
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.

10.00 uur Dhr. W. van der Lee
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