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Dienst van vandaag: ds. P. van Midden
SamenWijzer
De kopij voor SamenWijzer 35.4 over de periode 26
Preekbespreking
januari t/m 15 maart 2020 dient uiterlijk zondag 19
Volgende week zondag (19/1) hoop ik zelf voor te
januari a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn.
gaan in de dienst. Wie graag wil napraten over de
preek nodig ik uit om die zondag nog even te blijven.
SENIORENMIDDAG
In de kerkenraadskamer kunnen we dan van
De seniorenmiddag wordt gehouden op donderdag 16
gedachten wisselen over de inhoud van de preek.
januari in ’t Voorhof. Aanvang: 14.00 uur.
Waren er nieuwe gezichtspunten? Wat was volgens jou
De plaatselijke brandweer is dan in ons midden met
de kern van de preek? Wat raakte je in positieve of in
een presentatie en een film over de geschiedenis van
negatieve zin? Van harte welkom.
de brandweer in Krimpen aan de Lek.
ds. Luci Schermers
‘Oud’ brandweermannen komen ons vertellen over het
functioneren van de brandweer van heel oude tijden
Geloofsopvoeding: materiaal gevraagd
tot in het heden toe.
Sinds een aantal jaar hebben we een geloofskoffer in
Na de pauze komt brandveilig wonen aan de orde.
onze gemeente. De inhoud van deze koffer was vooral
Heeft u vervoer naar 't Voorhof nodig dan kunt u tot
gericht op jonge gezinnen. De inhoud wordt op dit
14 januari bellen naar Dicky Bremmer, tel. 510480.
moment vernieuwd en daarbij hebben we de wens
twee nieuwe geloofsdozen te vullen waarvan één voor
Samen naar de vreugde
jonge gezinnen en één voor gezinnen met oudere
Op 23 januari a.s. komt Maartje Kok, student
kinderen.Mocht u/jij nog actuele boeken/tijdschriften
Theologie GPW - Godsdienst Pastoraal Werk en ook
hebben op het gebied van geloofsopvoeding ,
schrijfster van mooie gedichten en verhalen -uit
kinderbijbels, tienerbijbels, bijbelse dagboeken etc.
Ridderkerk, spreken bij de Vrouwenbijbelstudiekring.
dan kunt u die inleveren bij Janneke Boer, Rederij van
Zij is Ambassadrice van Stichting De Ondergrondse
Holststraat 19 of 06-50559401 (dan haal ik ze bij u
Kerk en haar onderwerp is ‘Samen naar de vreugde’.
op). Donaties specifiek hiervoor zijn ook van harte
Hierover schrijft ze het volgende: “Het geloofsleven
welkom. Ik zal met ds Luci Schermers samen de beide
kan soms een worsteling zijn, hoe kan ik praktisch
geloofskoffers opnieuw gaan vullen.
geloven, hoe blijf ik staande in tijden van beproeving
Janneke Boer, jeugdouderling
en verzoeking? Gods Woord geeft hier Zelf antwoord
op aan de hand van de Hebreeën brief. Hierin leert Hij
Paaswake 11 april
ons om te kijken naar andere gelovigen en bovenal:
In de nacht van 11 op 12 april zal in onze kerk weer
ons oog te richten op Jezus(!) Ook zal zij een verhaal
een Paaswake gehouden gaan worden. Doelgroep zijn
vertellen over haar werk vanuit de vervolgde kerk. U/jij
de jongeren van ongeveer 15-25 jaar.
bent van harte welkom! Tijd: 9.15-11.30 uur, vanaf
Om dit mogelijk te maken willen we een groep van 59.00 uur is er koffie. Waar: ‘t Voorhof, Dorpsstraat 1,
7 mensen bij elkaar krijgen die dit met elkaar gaan
te Krimpen aan de Lek. Informatie: 0180510278
organiseren (inclusief ds. Luci Schermers en Janneke
Boer). Na de dienst van 26 januari willen we met
Vrijdag 17 januari Filmavond,
belangstellenden bij elkaar komen.
‘Il y a longtemps que je t’aime’
Dus lijkt het je/u leuk om deze Paaswake mee te
Inloop: 19:30 uur met koffie. Start film: 20.00 uur
organiseren , je hoeft niet in de doelgroep te zitten,
Onder de film wordt u voorzien van een hapje en
dan zien we je graag op 26 januari.
drankje, wij zien u graag op 17 januari!
Janneke Boer, jeugdouderling
Commissie V&T Contactpersoon: Monique van der
Knijff, tel. 06-20089436
We leven mee met
Mevr. C. van der Stege uit de Marijke Staete is zondag
De bloemen van vandaag gaan naar ….
5 januari in huis gevallen.
…hr. T. v.d. Kooi, ivm ziekenhuisopname.
Maandag is ze voor revalidatie opgenomen in de
Irishof Gouda. Ze moet er voorlopig 2 weken blijven.
Koster
Haar adres is:
11-01 t/m 17-01 dhr. R. Welter
Irishof, Kamer 427
18-01 t/m 24-01 dhr. C. vd Schans
Middenmolenplein 266
2807GV Gouda
Kerkdienst zondag 19 januari
10.00 uur Ds. L. Schermers
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