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Dienst van vandaag: ds. L. Schermers
Collecteafkondiging
Veel schippers en hun gezin hebben een huis op de
wal en zijn in die plaats aangesloten bĳ een kerkelijke
Bij de adventstafel - tweede advent.
gemeente. Maar er is ook een groot aantal varende
STEEK HET TWEEDE KAARSJE AAN,
echtparen en gezinnen voor wie het schip hun thuis is.
EEN LICHTJE ALS EEN VONK VAN VUUR
Voor hen in het bĳzonder zijn er havenkerken en
DAT GEREEDSCHAP MAAKT VAN WAPENS
binnenvaartpredikanten. Binnenvaartpredikanten Dirk
EN VREDE BRENGT VAN LANGE DUUR.
Meijvogel en Louis Krüger vormen samen met
tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450
Stel je voor :Jesaja 2 van 2-5.
schippersfamilies die varen op de waterwegen van
Vers 4 : Zij zullen hun zwaarden omsmeden
West-Europa. Binnenvaartpredikanten willen daar zijn
tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.
waar de schipper is: in crisissituaties, bĳ ziekte,
ﬁnanciële zorgen, maar ook bĳ vragen over
Bijbel in een jaar
geloofsopvoeding en relatieproblematiek. De
A.s. dinsdagavond 12 december komen we weer bij
vrijwilligers hebben veel contact met de predikanten
elkaar voor een van de laatste inspiratieavonden rond
en kunnen signalen uit de schipperswereld snel
dit project. De evangeliën zijn gelezen en we zijn in de
doorgeven. De predikanten reizen soms behoorlijke
brieven aangekomen. We starten om 19.30 uur en
afstanden voor crisispastoraat. Ze stappen aan boord
sluiten uiterlijk om 21.00 uur af. Welkom!
op een plek waar een autosteiger is en waar hun auto
aan boord wordt gehesen. Na een paar uur gaan ze er
Gast aan tafel
weer af bĳ een andere autosteiger. Ondertussen is er
Kerst is bij uitstek een feest van gezelligheid en
tijd voor pastoraal contact. Deze vorm van pastoraat is
gastvrijheid. Maar niet voor iedereen is het feest.
van groot belang voor schippers en hun gezinnen.
Daarom zijn we op zoek naar echtparen en/of
De opbrengst van de eerste collecte van vandaag is
gezinnen die tijdens een van de kerstdagen een gast
bestemd voor bijzondere vormen van pastoraat aan
aan tafel zou willen ontvangen. Het maakt niet uit of
mensen die zich buiten het bereik van de plaatselijke
dat eerste of tweede kerstdag zal zijn en het gaat per
gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers
adres om één persoon uit Krimpen aan de Lek. U of jij
maar ook bĳ voorbeeld luchthavenpastoraat.
kunt zich tot uiterlijk 18 december aanmelden
bij yvonne.metaal@gmail.com.
Samen kerken voor Oeganda
Als predikanten willen wij dit initiatief vanuit het
Samen kerken voor Oeganda organiseert op
cultuurhuis graag steunen. Voor nadere informatie
zaterdagavond 27 januari 2018 een gezellige
kunt u bij een van ons terecht.
dineravond waarbij een Afrikaans driegangenmenu zal
ds. Bas Bakelaar en ds. Luci Schermers.
worden geserveerd. Om van dit heerlijke diner te
kunnen genieten zijn er dinerbonnen te koop. De
Reserveer de datum
dinerbonnen kosten EUR 15,00 en de opbrengst gaat
Volgend jaar hopen we op dinsdag 8 mei de
naar Samen kerken voor Oeganda. De avond zal in de
seniorenreis te organiseren. Als U mee wilt gaan, dan
Rank in Krimpen a/d IJssel plaatsvinden en begint om
kan U dat alvast noteren in uw agenda. Nadere info
18:30 uur. U kunt de dinerbonnen in de verschillende
volgt later. De diaconie
kerken kopen. De verkoop start vanaf 1 december. De
bonnen kunt u in o.a. kopen bij Aza en Erika Teeuwen.
Orgel
Voor meer informatie of digitale bestelling van bonnen
Wie kan er blij gemaakt worden met een elektronisch
kunt u mailen naar info@kerkenvooroeganda.nl.
orgel, gratis te verkrijgen.
Info bij Leny Kodde, tel 0180-523053 of 06-18450517
bloemen van deze zondag gaan naar….
… mw. W. Francois- Wouters voor haar verjaardag.
Voedselbank – Product van de maand
Het product van de maand december is vis in blik.
Koster
Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de
09-12 t/m 15-12 dhr. P. van Gorkum
Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan
16-12 t/m 22-12 dhr. H. v.d. Vaart
worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die
staat bij het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte. Van
Kerkdienst zondag 17 december
harte aanbevolen! De diaconie.
10.00 uur ds. W. van Herwijnen
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