
                                                                                                         

 

Zondagsbrief 
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek                               

27 september   2015         |                    http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/                       |     Nr. 1254 
_______________________________________________________________________________________________ 

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

Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  
Ds. Van Herwijnen 

Schriftlezing NBV 1 Samuël 4: 1 t/m 3 en vers 19vv 
 

Gebed 

Heer,  
laat de ene mens  

voor de andere  
Uw genade zijn  

hoe gebrekkig ook.  

Genade van begrip,  
van hulp, opbeuring en troost,  

van licht en steun, van hoop en trouw.  
 

Genade van vriendschap,  
genegenheid,  

van vergeving en vertrouwen.  

Zoals Gij onze grote genade zijt,  
laat ons, vragen we,  

midden in het leven van nu,  
een kleine genade zijn voor mekaar.  

 
Ward Bruyninckx  

(uit Eensgezind volharden in gebed. Een oecumenisch 
gebedenboek, Brepols-KBS 1988) 

 

Belijdenisgroep 
Ook dit jaar willen we graag de gelegenheid bieden 

voor een belijdenisgroep. Drie mensen hebben aan 

gegeven er over na te denken t.z.t. belijdenis te doen.  
Graag zou ik een groepje willen vormen met mensen 

die samen willen na denken over geloofsvragen.  
Iedereen kan mee doen. In het najaar trekken we 

gezamenlijk op. In het voorjaar gaan we (voor wie dat 
wil) als belijdenisgroep verder. 

Datum: morgenavond 28 september 2015 van 20.00 – 

21.30 uur. Dan maken we afspraken over plaats, tijd 
en inhoud. 

 
Op adem komen. 

Graag nodigen wij u en jullie uit voor een stiltemoment 

in de kerkenraadskamer.  
We stappen even uit de drukte van het bestaan in een 

verstilde ruimte om tot onszelf en tot God te komen. 
Er is een vaste korte liturgie met een lezing, lied, 

gebed, muziek en stilte. 
De eerste keer is a.s. donderdagavond 1 oktober 2015, 

daarna iedere eerste donderdagavond van de maand. 

Tijd: 19.00-19.30 uur 
  

Om alvast in de agenda te noteren: 
Classicale Kerkendag zaterdag 31 oktober van 10-

15.00 uur in Schoonhoven. Nadere informatie volgt! 

ds. Luci Schermers 

Uitnodiging Bijbelstudie avonden.  
U bent van harte welkom op onze Bijbelstudie 

avonden,  
Op: 29 september, 13 en 27 oktober/ 10 en 24 

november.  

Hoofdstraat 90 in Krimpen aan de Lek, aanvang 20.00 
uur.  

Zaal open vanaf 19.30 uur.  
Handelend over “waarom Israël” uit het boekje van ds. 

Willem J.J. Glashouwer van christenen voor Israël. 

Neem gerust iemand mee voor deze bijzondere 
presentatie, zeer zeker de moeite waard.  

Informatie: tel:0180-510480 en 0180-682262.  
 

De bloemen van deze zondag gaan naar.... 
... dhr. C. v.d. Schans voor zijn verjaardag. 

 

Koster 
26-09 t/m 02-10 dhr. A. Voogt 

03-10 t/m 09-10 dhr. C. Hesse 
 

Kerkdienst zondag 4 oktober  

10.00 uur Dr. den Hartogh 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


