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Dienst van vandaag:
“Verhalen Vertellen”
Ds. L. Schermers
Voor de vakantie hebben wij een oproep gedaan om
Eerste lezing: Psalm 63: 1-6
iets over vakantie belevenissen te vertellen.
Tweede lezing: Lukas 10: 25-37
Inmiddels is voor de meeste onder ons de vakantie
achter de rug. Dus heeft u in deze vakantie iets
Vorming en Toerusting
bijzonders meegemaakt en wilt u dit delen met de
In de nieuwe SamenWijzer hebt u het overzicht
gemeente meld u dan aan bij de redactie van de
kunnen vinden van de komende aktiviteiten.
zondagsbrief. Het onderwerp kan van alles zijn, maar
Er zijn vertrouwde bijeenkomsten maar er zijn ook
wel iets in de sfeer van religie, esoterie,
nieuwe thema’s.
intermenselijke contacten, bijzondere voorwerpen of
Zet nu al vast in de agenda wat u niet wilt missen!
plaatsen e.d., iets wat u/jullie heeft geraakt en graag
willen delen.
Belijdenis doen?
Na de startzondag willen wij hier mee starten.
Drie mensen gaven aan na te denken over het doen
Aanmelden met opgave van naam, telefoonnummer,
van belijdenis.
het onderwerp en de gewenste faciliteiten kan op het
Maar de groep mag gerust nog wat groter.
email adres: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl.
Maandagavond 28 september om 20.00 uur komen
Er zijn op dit moment vier aanmeldingen. De
we bij elkaar in de kerkenraadskamer.
aanmeldingstermijn sluit op 24 september.
Dan maken we afspraken hoe vaak, wanneer en
Redactie
waarover we met elkaar in gesprek zullen gaan.
PS: Avonturen die zich tijdens “gewone” uitjes
Welkom.
voordoen, zijn uiteraard óók welkom.
De vierde donderdagmorgen
Het komend seizoen zal ik zoveel mogelijk de vierde
donderdagmorgen van de maand in de
kerkenraadskamer aan het werk zijn.
Dat betekent dat ik a.s. donderdag 24 september
van 9.00 - 12.30 uur in de kerk te vinden ben.
Loop gerust even binnen om iets te melden, te vragen
of voor een gesprek. De koffie is klaar.
Van 9.30 – 10.30 uur is er al een afspraak gemaakt,
dus daarna bent u van harte welkom!
Aanbieding Samenleesbijbel.
De PKN stelt gemeenteleden in de gelegenheid om de
Samenleesbijbel te bestellen. Door het werk van JOP
voor één jaar te ondersteunen met 3 euro per maand,
ontvangt U de Samenleesbijbel (aanschafprijs in de
winkel is 59.95 euro).
Een voorproefje van de Samenleesbijbel ligt op de
leestafel in de ontmoetingsruimte ter inzage. Ook de
bestelkaarten van de PKN liggen daarbij.
Nieuw: Bijzondere Bijeenkomsten
De kerkenraad heeft ermee ingestemd om het
komende jaar een aantal Bijzondere Bijeenkomsten als
alternatief voor de traditionele kerkdiensten te
organiseren. De eerste Bijzondere Bijeenkomst is op
zondag 1 november om 18.30 uur.
Zet deze datum alvast in uw/jullie agenda.
Een verteller, een band…..en verdere informatie volgt.
Merel Ferdinandusse, Charine van der Hoven
en Erika Teeuwen

Straatkinderen in Rio de Janeiro.
Op 24 sept a.s. ontvangt de Vrouwenbijbelstudiekring
Magno en Lieke Ribeiro van Genderen.
Zij komen ons vertellen over hun werk onder de
noodlijdende kinderen in de gewelddadige
sloppenwijken van Rio de Janeiro. Magno en Lieke
werken vanuit Jeugd met een Opdracht en strijden
tegen deze onrechtvaardigheid o.a. in Borel een van
de oudste sloppenwijken van de stad met meer dan
20.000 inwoners. Centraal staat dat het deel van de
bevolking dat door de samenleving wordt uitgesloten
er weer bij zal horen. Zij willen de liefde van God laten
zien door concrete acties, gericht op ontwikkeling van
de mensen in een arme gemeenschap!
U/jij bent weer van harte uitgenodigd in ‘t Voorhof,
Dorpsstraat 1. Tijd: 9.15-11.15uur en om 9.00uur
staat de koffie klaar.
Informatie: Mady Riko 0180510278 – Corry v.d.
Heijden 0180681867
Attie Boom 0180512135 – Ria Hoogendoorn
0180522469
De bloemen van deze zondag gaan naar....
... Mw. Jonker als groet van de kerk.
Koster
19-09 t/m 25-09 dhr. L. Hordijk
26-09 t/m 02-10 dhr. A. Voogt
Kerkdienst zondag 27 september
10.00 uur ds. Van Herwijnen
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