Zondagsbrief
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

27 oktober 2019 |
http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/
|
Nr. 1445
_______________________________________________________________________________________________
Dienst van vandaag: Ds. J. W. Leurgans
ZONDAG 3 NOVEMBER: ZWO DIENST!
Met medewerking van:
Bijbelgesprekskring
- dominee Luci Schermers
A.s. woensdagavond, 30 oktober, komt de
- Kinderkoor De Regenboog
bijbelgesprekskring voor de derde keer bij elkaar. Na
Abel en Henoch lezen we nu uit de rij geloofsgetuigen
(Hebreeen 11) over Jozef. Om 19.45 is er koffie en
thee. We beginnen om 20.00 uur.
ds. Luci Schermers
Koffie met de dominee
A.s. donderdagmorgen is het weer zover. Dan staat de
deur van de kerk open voor wie maar wil om even te
praten of iets te komen vertellen onder het genot van
een kop koffie of thee.
De kerk is open van 9.30 - 12.00 uur en ik zit in de
kerkenraadskamer voor u, voor jou klaar. Welkom!
ds. Luci Schermers
Top2000-dienst
Op 16 februari 2020 willen we weer een Top2000dienst houden in onze Ontmoetingskerk. Mooi om nu
al na te gaan denken over een song die jou aanspreekt
en die je zou willen (mee)zingen. De vraag voor nu:
Wie wil mee denken en mee organiseren? Meld je dan
aan bij Bettina Pols: bbpols@gmail.com of bel
511.027.
VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND
Het product van de maand oktober is Ontbijtgranen
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

Een aantal jaren doneert de ZWO maandelijks geld aan
stichting Red een Kind.
We willen wat vertellen over de stichting en het project
dat wij momenteel sponsoren.
Er zal ook gecollecteerd worden voor dit doel.
U komt toch ook?
Tot 3 november!
ZWO
De bloemen van vandaag zijn voor…..
…. de hr. G .Vuik voor zijn verjaardag.
Tweede bos is voor de hr. B. den Ouden, ook voor zijn
verjaardag.
Koster
26-10 t/m 01-11 fam. de Gier
02-11 t/m 05-11 dhr. C. vd Schans
06-11 t/m 08-11 dhr. C. Hesse
Kerkdiensten zondag 3 november
10.00 uur ds. L. Schermers

Lev om stappen te zetten naar God.
Heb je moed/lev om vanuit je vertrouwde omgeving,
je comfortzone, naar een heel andere, nieuwe,
moeilijker stad te vertrekken? Amsterdam? Orland
Bottenbley verteld via een dvd bij de
Vrouwenbijbelstudiekring over zijn roeping, hoe hij
lef/moed krijgt om het evangelie van Jezus Christus te
verkondigen, nadat hij 2x de stem van de Heer had
gehoord. Wanneer: donderdag 31 oktober,
Waar: ’t Voorhof, Dorpsstraat 1, Krimpen aan de Lek.
Tijd:9.15-11.15uur. Info: 0180510278 – 0180522469.
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