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Dienst van vandaag:
12 oktober 2014 Collecte Kerk in Actie
Ds. L. Schermers
Werelddiaconaat
Vertelling door Petrus (Matt. 14: 22-33)
Een geit, een cadeau voor het leven
Vandaag is de collecte bestemd voor het
Toppers
werelddiaconale werk van Kerk in Actie. In het
Vanavond is de eerste catechese-avond voor 18+ en
noordwesten van Nepal kunnen mensen niet het hele
voor mensen die door de week niet in Krimpen zijn.
jaar rondkomen van de opbrengsten van het land.
Inloop vanaf 19.45 uur, om 20.00 uur start het
Veel mannen gaan werken in India. Vaak komen ze
programma. Van harte welkom!
ziek terug, ze zijn besmet met hiv/aids. Dankzij het
werk van United Mission to Nepal, partnerorganisatie
Belijdeniscatechese
van Kerk in Actie, is er ook in dit afgelegen
Zou je wel eens verder willen praten over het wel/niet
gebied zorg voor deze gezinnen. UMN leert de mensen
doen van belijdenis, dan ben je welkom na de
hoe ze moeten omgaan met hiv/aids en via
kerkdienst van 26 oktober a.s.
deelname aan zelfredzaamheidsgroepen krijgen ze
We gaan met elkaar in gesprek en maken plannen
hulp om in hun inkomen te kunnen voorzien. Ze
voor een eventueel vervolg.
leren bv. om een moestuin aan te leggen zodat ze
Een mooie en vrijblijvende manier om meer te weten
gezonder gaan eten. Vrouwen kunnen geld lenen
te komen over het zetten van een stap in je geloof.
om een geit te kopen, een belangrijke bron van
Weet je welkom.
inkomsten. Met uw gift in de collecte kunnen nog
meer gezinnen in dit gebied geholpen worden! Van
Pastoraal spreekuur
harte aanbevolen!
Donderdag 16 september ben ik vanaf 9.30 – 12.00
uur in de kerk aan het werk.
Als u iets hebt te melden of ergens over wilt praten,
De bloemen van deze zondag gaan naar....
loopt u dan rustig binnen of maak alvast een afspraak.
... Mw. Nederlof-Versteeg, voor haar verjaardag.
De koffie en thee staan klaar.
Er is ook een bos voor Dhr. en Mw. van Gemerden.
Pastoraat
Joke Eikelenboom is weer thuis, waar ze bezig is met
stabiliseren.
Dat zal veel tijd vergen. Ze heeft vaak hoofdpijn en is
erg gevoelig voor geluiden.
Daarom is het moeilijk om een kerkdienst bij te
wonen.
We wensen haar en haar man Piet Gods nabijheid toe.

Koster
11-10 t/m 17-10 dhr. A. Voogt
18-10 t/m 24-10 dhr. C. Hesse
Kerkdienst zondag 19 oktober
10.00 uur ds. M. Gouwens

ds. Luci Schermers

Samenwijzer
De uiterlijke termijn voor het inleveren van kopij voor
de Samenwijzer is zondag 19 oktober 2014.
z.o.z.
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VBK
Dit jaar is er weer in de herfstvakantie in onze kerk de
VBK (Vakantie Bijbel Klub). Maar het is dit jaar anders
dan andere jaren, het is namelijk de 25e keer!
Woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 oktober in
de ochtenden is de kerk weer een feestzaal voor alle
kinderen van groep 1 tm groep 8 die er zin in hebben
om te knutselen, te zingen, te luisteren naar mooie
Bijbel verhalen en zeker ook om lekker te lachen, een
beetje te snoepen en het vooral ook heel gezellig te
hebben met vriendjes en vriendinnetjes. Het thema dit
jaar is “zeesterren”, de kerk zal er uit zien als een
groot aquarium en alle verhalen gaan dan ook over
water, en zee en vissen. Wij hebben weer veel leiding
op de been gekregen om er een groot feest van te
maken en wij zouden het dan ook erg leuk vinden
wanneer we weer een kerk vol kinderen hebben. Op
de vrijdag avond zijn ook vaders, moeders, broers en
zussen maar ook opa’s en oma’s welkom. En natuurlijk
ook andere belangstellenden. De zaal gaat dan open
om 18:30 en om 19:00 begint het feest en ook dan
wordt er weer veel gezongen en geluisterd naar
verhalen en vooral ook terug gekeken naar de
afgelopen jaren. Er komen een aantal oude bekenden
van de VBK, mensen die de laatste jaren hebben mee
gedaan, er wordt zelfs geprobeerd een band met oud
bandleden bij elkaar te krijgen die dan een paar liedjes
gaan spelen. Al met al wordt het een geweldig leuke
avond. Wij hopen dat u/jij ook komt.
Groeten van het Kernteam VBK Krimpen

SCHOENMAATJES GEZOCHT
Een cadeau van kind tot kind!
Ook dit jaar organiseren de diaconieën van beide
kerken weer de jaarlijkse “actie Schoenmaatjes” van
stichting Edukans. Een actie waarbij de kinderen van
Nederland een schoenendoos met schoolspullen,
speelgoed en toiletartikelen vullen en versieren voor
kinderen in arme landen die dan onverwacht een
cadeautje ontvangen.
Vanuit Nederland wordt het de 20e keer dat de actie
Schoenmaatjes georganiseerd wordt. Inmiddels
hebben al meer dan 2,5 miljoen kinderen meegedaan
aan de schoenendoosactie. We hopen natuurlijk van
harte dat u en uw (klein)kinderen ook dit jaar weer
meedoen! Hoe u een schoenendoos kunt vullen staat
uitgebreid in de folder die in de ontmoetingsruimte
voor u klaarligt en op de website van Edukans
(www.edukans.nl/schoenmaatjes).
Ook een financiële bijdrage is welkom. Een doos
versturen kost ook geld en dat kunt u storten op
bankrekening NL10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. de
diaconie van onze kerk onder vermelding van “Actie
schoenmaatjes”. U kunt uw bijdrage ook in een
envelop doen waarop u schrijft “Actie schoenmaatjes”
en deze in de daarvoor bestemde doos in de
ontmoetingsruimte deponeren.
Heeft u geen gelegenheid of middelen om een hele
doos te vullen, dan kunt u ook losse spullen, o.a.
toiletartikelen, tekenmateriaal en schone kleine
knuffels (zie folder/website) deponeren in een doos die
t/m 22 november in de Ontmoetingsruimte staat.
Op zaterdag 22 november a.s. kunt u de dozen van
10.00 uur tot 12.00 uur inleveren in de crecheruimte
van onze kerk. Diakenen van beide kerken zijn dan
aanwezig om uw schoenendoos in ontvangst te
nemen.
Als u graag een dag meegaat om schoenendozen te
controleren in Zevenhuizen, dan kunt u zich opgeven
bij Agnes Huizer, telefoon 06-48398548.V ervoer
kunnen we voor u regelen.
Namens de kinderen van o.a Kenia, Malawi, Oeganda,
Albanië en Irak willen wij u bij voorbaat hartelijk
danken voor uw gaven en inzet!
De diaconie.

