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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van deze morgen:  
ds. M. Gouwens de Gier  

1e lezing Genesis 23 
2e lezing Hebr. 11 : 1-2, 8-13 en Hebr. 12 : 1-3 

 

Toppers  
Vanavond, zondag 13 november, is er een bijzondere 

avond voor de oudste catechesegroep. Paul van der 
Bas weet veel van het Jodendom. Hij komt vertellen 

over zijn reis met jongeren naar Israël, over zijn 

ontmoetingen met Joden en Palestijnen, over zijn visie 
op de situatie van Israël. We hopen dat jullie allemaal 

aanwezig zijn!  
 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar  
Volgende week is het de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar. We noemen de overledenen uit de 

gemeente van het afgelopen jaar bij name en daarmee 
zijn ze als het ware weer in ons midden. U en jij krijgt 

ook zelf de gelegenheid om een lichtje aan te steken 
voor iemand die kort of lang geleden overleden is. 

Deze zondag wordt ook Eeuwigheidszondag genoemd: 

we blikken terug, maar kijken ook vooruit naar de tijd 
dat er geen dood en verdriet meer zal zijn.  

 
 

                         Engelenproject  

               
* Wie kan kerstengel worden? Iedereen die het 

belangrijk en leuk vindt om iemand die wat extra 
aandacht en licht verdient hiermee te verrassen. Van 

groot tot klein. * Het mooie is dat je zelf bepaalt hoe 
je deze rol invult. Het gaat om handelen vanuit je hart 

en niet om hoeveel geld en tijd je investeeert. * Op 

zondag 13 en 20 november staat er een doos klaar in 
de ontmoetingsruimte waarin u een strookje kunt doen 

om u aan te melden als kerstengel.  
*Wat precies de bedoeling is leest u in de 

gemeentebrief, die u bij de Samenwijzer hebt 

gekregen.  
 

Kloosterweekend  
Er zijn al twaalf aanmeldingen voor het 

kloosterweekend! Er kunnen nog twee mensen mee, 
maar dan zit het weekend echt helemaal vol. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 16 november.  

 
Omzien naar elkaar  

Dhr. R. Tieleman  
Erasmus MC  

Afd. Hematologie unit 5 Zuid, k. 515  

Postbus 2040  
3000 CA Rotterdam  

 

Mw. A. Koedijk - Oostwouder  
Hospice Gorinchem  

Haarstraat 29,  
4201 JA Gorinchem.  

 

Mw. S. Bouwman  
GGZ Rivierduinen Afd. D k. 4  

Jac. P Thijsselaan 45  
2803 RT Gouda.  

 

Dick Sluijter krijgt dinsdag 15 november in het 
Havenziekenhuis een nieuwe heup. 

Als alles volgens plan verloopt mag hij na 2 dagen 
weer naar huis. Daarna volgt een  periode van 

revalidatie,  al dan niet met fysio. 
We wensen hem een spoedig herstel toe. 

 

Zendingscollecte 6 november: 
De opbrengst van de collecte voor Colombia van vorige 

week heeft 154.35 euro opgebracht. 
Hartelijk dank!    

De diaconie. 

   
Collecte Kerk in Actie Diaconaat 

Steun mensen in een sociaal isolement. 
Mensen die eenzaam zijn, schulden hebben of 

verslaafd zijn, voelen zich vaak alleen staan. Het 

Interkerkelijk Diaconaal Overleg in Lelystad zet zich, 
met steun van Kerk in Actie, in voor deze mensen.  

Inloopcentrum Waterwijk is er bijvoorbeeld voor wie 
op zoek is naar warmte en steun. Men kan er terecht 

voor een kopje koffie, een praatje, een warme maaltijd 
of naailes. In inloophuis Open Haven krijgen mensen 

met verslavingsproblemen voorlichting en advies en 

kunnen ze vier keer per week aanschuiven voor een 
warme maaltijd. Ook is er een voedselbank en 

schuldhulpverlening voor mensen met financiële 
problemen.  

De eerste collecte van vandaag is bestemd voor het 

diaconale werk in Nederland, zoals dat van het 
Interkerkelijke Diaconaal Overleg in Lelystad. Geeft u 

ook? 
  

De bloemen van deze zondag gaan naar.... 
… mw. D. Bremmer na ziekenhuisopname. 

 

Koster 
12-11 t/m 25-11 dhr. A. de Paauw  
 

Kerkdiensten 20 november 

10.00 uur ds. L. Schermers 
 

 



Info-avond Stichting budgethulp 
Krimpenerwaard. 

Bovengenoemde stichting  is op zoek naar extra 
schuldhulpmaatjes.   Mocht U hier belangstelling voor 

hebben dan kunt U naar de informatieavond gaan op 
woensdag 30 november, 20.00 uur in “de Schakel”, 

Schoolstraat 24 in Bergambacht.   Meer informatie 

kunt u op de website www.schuldhulpmaatje.nl 
vinden. 

 
De Evangelisatiecommissie zoekt……..  

Op 25 november a.s. staan wij met een kraam op de 

Najaarsmarkt. 
Wij zoeken nog een zeil dat gespannen kan worden 

achter de kraam zodat we bij slecht weer droog staan. 
En een jerrycan met kraantje zodat we water kunnen 

tappen. Wie kan ons hier aan helpen. 
Telefoonno: 0180-519423 Nel v.d. Schans of 180-

515586 Hetty Klerk 

 
Filmavond  

Datum: 18 november  
Tijd: 20:00, inloop met koffie en thee vanaf 19:30  

Plaats: Ontmoetingskerk  

Op vrijdagavond 18 november wordt er in de 
jeugdruimte van de kerk een film vertoond die aansluit 

bij het jaarthema: “Deel je leven met...”  
De fim “ Een man die Ove heet” gaat over een man 

van 59 jaar oud die bekend staat als de mopperkont 
van de buurt. Er is een reden dat Ove met dit imago 

zijn buurtbewoners op afstand houdt, maar die reden 

houdt hij liever voor zichzelf. Tot de nieuwe overburen 
op een ochtend per ongeluk zijn brievenbus omver 

rijden. Het blijkt het begin van een onverwachte 
vriendschap, die Over de mooie kant van het leven 

weer laat zien.  

U bent van harte welkom!              Commissie V&T  
 

VVP afdeling Lekkerkerk e.o. 
Op zondagmiddag 20 november verzorgt oud Justitie-

predikant dominee Jan van Eerbeek voor de VVP 

afdeling Lekkerkerk en omstreken een lezing over zijn 
voormalige werkzaamheden als geestelijk verzorger. 

Eerbek was van 1979 tot 1998 voor de dienst van het 
gevangeniswezen van het Ministerie van Justitie in 

diverse gevangenissen werkzaam als geestelijk 
verzorger en van 1998 tot 2014 werkzaam als 

hoofdpredikant.  

Hij heeft ook een boek geschreven met de voor het 
gevangeniswezen toepasselijke titel “Gaan in het licht 

van de hoop”.  
Hij verzorgt vele lezingen over zijn werkzaamheden 

voor het Justitiepastoraat en daarbij betrekt hij ook het 

verhaal van zijn boek.  
De lezing vindt plaats in de Grote of Johanneskerk, 

Kerkplein 4 in Lekkerkerk. Aanvang 15.00 uur. De 
toegang is gratis, evenals de koffie of thee in de 

pauze. Na afloop is er een open schaalcollecte. In de 
directe omgeving is er voldoende, gratis 

parkeerruimte.  

Voor meer informatie kunt u bellen naar het 
secretariaat van de VVP: 0180-662721.  

 
 

 

 

Info ZWO  
Sinds een aantal jaar schenkt de ZWO - namens de 

Ontmoetingskerk – jaarlijks een bedrag aan Wim 
Brauns in Litouwen.  

Wie is Wim Brauns en wat doet hij precies?  
Jaren geleden was Wim Brauns coach van de Litouwse 

wielerploeg. Hij is daar getrouwd met Irene, een 

Litouwse lerares geschiedkunde  
en is daar dus blijven hangen. Wim en Irene wonen in 

Rudiskes, in de buurt van de hoofdstad Vilnius. In de 
loop der jaren hebben zij een prachtige camping 

opgezet: camping Harmonie 

(www.harmonielitouwen.nl/). Wim beheert de camping 
en Irena de prachtige tuin. Wim heeft zich de 

erbarmelijke omstandigheden van de jeugd én de 
ouderen erg aangetrokken. Met de jeugd is hij veel 

bezig: hij zet een ambachtschool op, bouwde met de 
jeugd een kleine sporthal (een begin), de jongens 

krijgen engelse les, hij laat ze werken op de camping, 

hij gaat met ze fietsen etc;. Dit doet hij voornamelijk 
om de werkloze jeugd bezig te houden en ze van de 

drank af te houden; ze hebben eigenlijk een 
uitzichtloze toekomst. De ouderen worden in de 

strenge winter geholpen aan brandstof en vanwege de 

armoede zijn vooral de kerstpaketten voor de ouderen 
belangrijk. Wim koopt zelf in in Rudiskes en verdeelt 

het over de ouderen. Noodlijdende gezinnen delen ook 
mee. De gift van € 750,00 die onlangs door de ZWO is 

geschonken zal worden besteed aan de 
kerstpakketten. Wim Brauns is inmiddels de jongste 

niet meer, vandaar dat hij veel hulp heeft van "zijn" 

jeugd; maar hij is altijd bezig. Op zaterdag 19 
November 2016 om 18.40 uur zal er op NPO2 een 

uitzending van omroep Max zijn (Max maakt mogelijk), 
waarin aandacht gegeven wordt aan het werk van 

Wim Brauns. Een aanrader!                        ZWO  

 
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. Op zaterdag 10 december a.s. 
kunt u de dozen van 10.00 uur tot 12.00 uur inleveren 

in de crècheruimte van onze kerk. Diakenen van beide 

kerken zijn dan aanwezig om uw schoenendoos in 
ontvangst te nemen. Heeft u nog vragen? Stel ze 

gerust bij Agnes Huizer, telefoon 06-48398548.  
De diaconie  

Meer informatie in de ZB van vorige en volgende week 

en op de website van de kerk. 
 

Leonard Cohen 1934 - 2016 
Op maandag 7 November overleed de Joods-Canadese 

dichter en zanger Leonard Cohen, 82 jaar oud. Omdat 
wij nu helaas geen ruimte hebben voor een liedje, 

volstaan wij voor nu met onderstaande tekst: 

                                                
“There’s a crack in everything              

That’s how the light gets in” 
In alles zit een barst,  

zó komt het licht binnen. 

                            Leonard Cohen  

http://www.schuldhulpmaatje/

