
                                                                                                         

 

         Zondagsbrief 
                            Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek                               

    24 november 2019     |                      www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/                      |                          Nr. 1449 
_______________________________________________________________________________________________ 

Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl 

Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: Ds. L. Schermers 
 

Tijd van Leven 
Er is een tijd van lachen en voor huilen. 

Er is een tijd voor liefde en voor haat, 

voor samen sterk en voor samen schuilen. 
Voor alles is en tijd die komt en gaat 

 
Er is en tijd voor winnen en verliezen. 

Er is en tijd voor werken en van vrij. 

Er is een tijd voor dansen en voor kniezen. 
Een zware tijd gaat altijd weer voorbij. 

 
En telkens biedt het leven nieuwe tijden, 

een snoer van schakels dat zich verder rijgt. 
Ooit zal het tot de laatste schakel leiden 

maar niemand zegt je hoeveel tijd je krijgt 

 
   Greet Brokerhof-van der Waa  
 

Groep twintigers 

Vanavond is de groep jongeren van rond de 20 van 
harte welkom bij John en Charine. We lezen in en 

praten over het boek ‘Leven met een doel’. Aanvang: 

19.00 uur. Adres: Populierenlaan 76, Krimpen aan den 
IJssel.  

 
Pastoraal inloopuur  

Donderdagmorgen, 28 november, ben ik van 9.30 – 
12.00 uur in de kerkenraadskamer aanwezig voor een 

goed gesprek. Maar ook staat de koffie klaar voor wie 

even wat wil komen zeggen of melden. Welkom! ds. 
Luci Schermers  

 
Zondagavond 1 december: Try Out  

Een interactieve Try Out dienst met onze eigen band 

‘Just4fun’’. Thema: Keuzes maken. We lezen daarbij 
het verhaal van Kain en Abel. Jong en oud, groot en 

klein, twijfelaars, zoekers en vinders, iedereen is 
welkom. Breng je vrienden en vriendinnen mee! Na de 

dienst is er koffie, thee, fris en tijd om na te praten. 
Aanvang: 18.30 uur Plaats: Ontmoetingskerk 

 

Leven met verlies  
Als iemand die je lief hebt overlijdt, staat de wereld op 

zijn kop. Wat heb je dan nodig? Mensen die er voor je 
zijn, bij wie je je hart kunt luchten. Mensen uit de 

directe omgeving zijn erg belangrijk. Maar niet alleen 

uit eigen kring, ook bij lotgenoten vinden rouwenden 
een luisterend oor. Want wie anders begrijpt wat je 

hebt meegemaakt? Gevoelens van wanhoop, verdriet, 
boosheid of eenzaamheid komen veel voor. Hoe ga je 

om met bijzondere dagen?  

Wat betekent je geloven in tijden van gemis? Hoe 
moet je verder zonder die ander? 

 Met elkaar praten over wat je hebt meegemaakt, wat 
pijn doet, waar je steun uit haalt, kan mensen verder 

helpen. Als Ontmoetingskerk en Protestantse 

Gemeente van Lekkerkerk willen we graag vier 
bijeenkomsten aanbieden om met elkaar over het 

verlies van uw partner, man of vrouw, in gesprek te 
gaan. 

Duur: 4 donderdagmiddagen Data: 23 januari, 6 

februari, 20 februari en 5 maart 2020 Tijd: van 14.30 -
16.30 uur Plaats: 2x in Krimpen aan de Lek, 2x in 

Lekkerkerk (het vervoer mag geen belemmering zijn 
om mee te gaan doen) Minimum aantal deelnemers: 6 

Meer informatie bij ds. Luci Schermers 
(dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl of 010 - 

451.78.40) 

 
Lezing over Corrie ten Boom. 

Op 28 november a.s. komt Jannie van Rijn in ’t 
Voorhof, Dorpsstraat 1 in Krimpen aan de Lek bij de 

Vrouwenbijbelstudiekring een lezing geven over het 

leven van Corrie ten Boom, verzetsheld en evangeliste, 
die met gevaar van eigen leven onderdak bood aan 

Joodse vluchtelingen in de Tweede Wereldoorlog. U 
bent allen hartelijk uitgenodigd om te komen luisteren 

naar het levensverhaal van deze bijzondere vrouw en 

haar familie. Tijd: 9.15-11.15uur. Info: 0180 510278  
 

SamenWijzer 
De kopij voor SamenWijzer 35.3 over de periode 8 

december 2019 t/m 26 januari 2020 dient uiterlijk 
zondag 1 december a.s. bij de redactie ingeleverd te 

zijn 

 
De bloemen van vandaag zijn voor….. 

…. Mw. T.v.d.Leeden-Tuinenburg, voor haar 
verjaardag. 

 

Koster  
23-11 t/m 29-11 dhr. A. de Paauw 

30-11 t/m 06-12 dhr. A. Voogt 
 

Kerkdienst zondag 1 december    
10.00 uur Ds. N. van Voornveld 
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