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Dienst van deze morgen:
Uitnodiging:
Ds. Tromp
“De vrienden van Israël in de Krimpenerwaard”
Schriftlezing: Galaten 6 : 1 – 10
nodigen u uit op onze Israël avond.
Live spreker: Dirk van Genderen op woensdagavond
Bijbelzondag
26 oktober. Plaats: Ontmoetingskerk- Hoofdstraat 90
Volgende week zondag 30 oktober vieren we
in Krimpen aan de Lek. Het thema deze avond is:
Bijbelzondag. De Bijbel is een prijswinnend boek, want
Tekenen van hoop in het Midden-Oosten.
onlangs won de Nieuwe Bijbelvertaling de prijs als het
Aanvang: 20.00uur, inloop vanaf 19.30 uur.
‘Belangrijkste Boek’.
Op de avond worden ook Israelproducten
Dat de Bijbel een belangrijk boek is, weet de kerk al
te koop aangeboden. Iedereen is van harte welkom!
eeuwen. Daarom is het thema: Vier je Bijbel.
Gratis entree. Voor informatie;
Jaap Bremmer-0180-510480; Leen van der Vlist-0180Pastoraal inloopuur
682262; Piet Heuvelman-0180-06-20595372
Donderdagmorgen 27 oktober 9.30-12.30 uur ben ik in
de kerkenraadskamer aan aan het werk.
Geloven in verzoening
Loop rustig binnen als u wilt komen praten of iets te
6 november 2016 ZWO dienst
melden hebt. De koffie en thee is klaar!
In de ZWO dienst van zondag 6 november 2016 willen
ds. Luci Schermers
we met elkaar nadenken over het thema “Geloven in
verzoening”. Verzoening tussen God en mensen in
De bijbel in een jaar
Jezus Christus, maar van daaruit ook tussen mensen
Wie leest mee? Er zijn al een aantal aanmeldingen, het
onderling, wereldwijd. Een concreet voorbeeld hiervan
gaat zeker door, maar er kunnen nog meer mensen
is Colombia. De bevolking snakt naar vrede en rust.
bij. Wie durft het aan? De startbijeenkomst is op
Ondanks tekenen van hoop lijden mensen al zestig
maandag 31 oktober om 19.30 uur in de
jaar onder de burgeroorlog. Namens Kerk in Actie
kerkenraadskamer. Voor meer informatie: zie het
werkt uitgezonden medewerker
programma van Vorming en Toerusting.
Inge Landman mee aan het project ‘Geloven in
verzoening’ van de Mennonietenkerk (IMCOL). Mensen
Gemeentereis
die dagelijks te maken hebben met angst en onrecht,
De gemeentereis naar Israël en Jordanië kan
bestuderen bijbel-teksten rond gerechtigheid,
doorgaan. Er zijn genoeg deelnemers.
waarheid en vergeving. Wat betekenen deze
Voor degenen die nog twijfelen is er tot 31 oktober
teksten in hun leven? Door te praten over wat ze
gelegenheid om nog aan te melden.
meemaken, over relaties en over hun samenleving vol
Er zijn nog enkele plaatsen. Voor vragen of aanmelden
onderdrukking en geweld, kunnen ze een duidelijk
kun je terecht bij Margreet Gouwens (0180 590 350).
standpunt bepalen.
Op zondag 6 november collecteren we voor het
Samenwijzer
zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van
De kopij voor de Samenwijzer 32.2 over de periode 30
Inge Landman en IMCOL in Colombia. Geeft u ook?
oktober t/m 18 december 2016
U kunt uw bijdrage ook overmaken op
dient uiterlijk zondag 23 oktober a.s. bij de redactie
NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
ingeleverd te zijn.
Najaarszendingsweek.
Tot ziens bij de ZWO dienst!
Agenda
De bloemen van deze zondag gaan naar....
… dhr. A de Paauw voor jaren regelen vervoer.
Koster
22-10 t/m 28-10 dhr. H. Broekhuizen
29-10 t/m 1-11 dhr. A. Voogt
Gospelkoor Rejoice bestaat 25 jaar!
Dit wordt gevierd met een jubileumconcert op
zaterdag 5 november aanvang 20.00 uur
in de Ontmoetingskerk. Toegang gratis.
U bent van harte welkom!

Kerkdienst zondag 30 oktober
10.00 uur ds. L. Schermers
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