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Dienst van vandaag: ds. L. Schermers
Een goed verhaal
Welkom bij deze dienst waarmee we het nieuwe
kerkelijke seizoen op een bijzondere manier willen
beginnen. Liederen, orgel en trompet, het gesproken
woord en het gespeelde Woord, een dienst voor jong
en oud. Het goede verhaal: bij God is plaats voor
iedereen.
Vorming en toerusting
In de nieuwe SamenWijzer zijn de activiteiten voor het
komend seizoen opgenomen. Van Bijbelkring tot
bezinningswandeling, een groep voor jongeren rond de
20 en een middag voor kindercatechese rond het
avondmaal, etc. Lees het eens rustig door. We hopen
dat veel mensen iets vinden wat aanspreekt. Meld u
aan, geef je op! Geen SamenWijzer ontvangen? Er
liggen nog exemplaren op de leestafel.
Rotterdam Pride Viering 2019
Op zondag 29 september is in de Arminius de jaarlijkse
Rotterdam Pride Viering. Hier zijn veel Rotterdamse
kerken bij aangesloten. Het thema is House of Colours.
Plaats: Arminiuskerk, Museumpark 3, Rotterdam.
Aanvang: 15.00 uur.
VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND
Het product van de maand september is vis in
blik Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de
Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan
worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij
het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte.
Collecteafkondiging Kerk in Actie zending.
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen
veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren
zijn sporen achtergelaten: meer dan 12 miljoen
mensen zĳn gevlucht, 85 procent van de
achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige
dorpen en steden liggen in puin. Veel kerken en
scholen zĳn verwoest. Nu het langzaam maar zeker
veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug en
beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor
Syrische christenen is hun kerk daarbĳ belangrĳker
dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp
of wĳk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk
weer functioneert, komt er weer leven. De kerken in
Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of
godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te
ondersteunen bĳ het opstarten van een eigen bedrĳfje
of het volgen van een opleiding. Kerk in Actie steunt
de kerken in Syrië. Helpt u mee? Samen kunnen we de
mensen in Syrië nieuwe hoop geven!

Strong Together
De contacten met Chariots Gospel Singers uit de
gemeente Eschenstruth in Duitsland worden door
Gospelkoor Rejoice nog steeds onderhouden.
Dit jaar komen the Chariots Gospel Singers weer naar
Krimpen aan de Lek.
Dit wordt een weekend met leuke activiteiten en op
zaterdagavond 28 september een gezamenlijk concert
in de Ontmoetingskerk in Krimpen aan de Lek.
Het thema van dit concert is Strong Together. We
nodigen u van harte u uit om dit concert bij te wonen.
De toegang is gratis. Aan het eind van de eind is er
een collecte om de kosten te dekken.
De bloemen van vandaag zijn voor…..
…. de hr. J. Klerk, nog voor zijn verjaardag.
Koster
07-09 t/m 13-09 dhr. P. van Gorkum
14-09 t/m 20-09 dhr. C. vd Schans
Kerkdiensten zondag 22 september
10.00 uur ds. P. van Midden
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