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Dienst van vandaag: ds. A. van Alphen-Keijzer 
 

Kerstwandeling op 19 december  
De voorbereidingen voor de kerstwandeling zijn in 

volle gang. De route ligt vast en de scenes zijn 

verdeeld. Een vraag aan u en jullie allemaal: we zijn 
op zoek naar glazen potjes (zonder etiket) die met een 

waxinelichtje er in langs de route kunnen staan. Vanaf 
half november komt er een doos in de kerk te staan 

waar u ze in kwijt kunt. Spaart u mee? 

 
Product van de maand: 

Het product van de maand November is margarine. 
Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de 

Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan 
worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die 

staat bij het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte. 

Alvast bedankt ! 
 

Collectes 
1e collecte 

Kerk in Actie collecte - (Hervormingsdag) (Oekraïne) 

Door de economische crisis en het conflict in Oost-
Oekraïne hebben veel inwoners grote moeite om de 

eindjes aan elkaar te knopen. Kerken in Oekraïne 
schieten te hulp en kunnen zo een verschil maken in 

de samenleving. Kerken genieten een hoog vertrouwen 

in de Oekraïense samenleving, in tegenstelling tot de 
overheid die wordt gekenmerkt door bureaucratie en 

corruptie. Partnerorganisatie LEF (Lviv Education 
Foundation) versterkt lokale kerken in het ontwikkelen 

van sociale initiatieven voor de ontwikkeling van lokale 
gemeenschappen. 

´De goede buur´ 

In Oekraïne is nog steeds veel werk te verrichten in de 
orthodoxe kerken als het gaat om hun bewustzijn van 

de diaconale roeping. En als zij wel sociale initiatieven 
ontplooien, is er nog steeds grote behoefte aan kennis 

en vaardigheden op verschillende gebieden zoals 

organisatie, management van vrijwilligers, werken met 
de lokale gemeenschap en fondsenwerving. 

 
2e Collecte 

Vakantiebijbelclub. 
 

 

De bloemen van vandaag  zijn voor ……  
….. dhr. C. Hesse en dhr. B. den Ouden, 

beide voor hun verjaardag. 
 

 

 
 

 

Op reis naar Israël? 
Al eerder heb ik geschreven dat ds. Anja van Alphen 

uit Haastrecht en ik opnieuw op reis naar Israël hopen 
te gaan. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Dus wanneer 

u toch wil deelnemen kunt u zich nog opgeven tot eind 

oktober. 
De reis is gepland van 18-26 februari 2019. Dan is het 

voorjaar in Israël en nog niet zo warm. 
Op het programma staan uiteraard Jeruzalem (3 

dagen) en het Meer van Tiberias en omgeving, maar 

ook prachtige natuur in de woestijn of bij de bronnen 
van de Jordaan. 

Zodoende komen we op veel plaatsen die we kennen 
uit de Bijbel. 

De vorige reis heeft veel indruk gemaakt en heeft ons 
dichter bij de wereld van de Bijbel gebracht. Daarnaast 

was het ook een feest om dit samen met de 

Haastrechters te beleven. 
Wij hopen dat we weer net zo verrijkt en dankbaar 

thuis zullen komen. 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Anja van Alphen 

(0182- 501032 of bij mij, 

Margreet Gouwens (06 1989 7770) 
 

4 NOVEMBER: ZWO dienst! 
Met medewerking van: 

- dominee Luci Schermers; 

- Gerdine Klein van Kerk in Actie; 
- begeleiding door de muziekgroep. 

 
 
Vandaag worden er folders uitgedeeld over het project 

waar we 4 november aandacht voor willen vragen. 
U komt toch ook? 

Tot zondag!                                       ZWO 

 
Koster 

27-10 t/m 02-11 dhr. A. Voogt 
03-11 t/m 09-11 dhr. H. Broekhuizen 

 

Kerkdienst  zondag 4 november  
10.00 uur ds. L. M. Schermers 
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