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Dienst van vandaag: ds. L. Schermers
Voordracht nieuwe ambtsdrager
In de laatste SamenWijzer heeft een bericht gestaan
Rotterdam Pride Viering 2019
dat we voor 2020 een nieuwe ouderen-ouderling
Vanmiddag, zondag 29 september, is in de Arminius de
zoeken. Hiervoor kon u het bijgevoegde formulier
jaarlijkse Rotterdam Pride Viering. Hier zijn veel
invullen en deponeren in de daarvoor bestemde dozen.
Rotterdamse kerken bij aangesloten. Het thema is
De afgelopen twee weken hebben de dozen in de
House of Colours.
Ontmoetingsruimte gestaan, maar er is helaas nog
Plaats: Arminiuskerk, Museumpark 3, Rotterdam.
weinig gebruik van gemaakt. Daarom liggen er
Aanvang: 15.00 uur.
vandaag voordrachts-formulieren klaar zodat u als u
Weet u welkom!
dit wilt alsnog iemand voor kunt dragen.
Wij hopen op veel respons.
Bijbelgesprekskring
Namens de kerkenraad
Er zijn genoeg aanmeldingen om de kring door te laten
Jan de Korte, scriba
gaan. We gaan lezen in Hebreeën 11 aan de hand van
het boekje ‘Voorbeeldig geloven’. De eerste avond is
Collecte Kerk in Actie - Zorg voor kwetsbare
a.s. woensdag 2 oktober van 20.00 - 21.30 uur in de
ouderen in Moldavië (Werelddiaconaat).
kerkenraadskamer.
In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke
U kunt zich vandaag nog aanmelden bij Bertha Welter
en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De
(518.562 of bertha-ronwelter@freeler.nl )
zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden.
Vanwege de hoge werkloosheid zĳn hun kinderen in
Gespreksgroep rond de twintig
het buitenland op zoek gegaan naar werk. De ouderen
Deze groep gaat van start op zondag 6 oktober om
blĳven achter en leven in afgelegen dorpen zonder
19.00 uur bij Marianne en Gert-Jan. Sta je nog niet in
voorzieningen dikwĳls in erbarmelĳke
de app-groep en wil je toch mee doen?
omstandigheden.
Meld je dan aan bij Marianne Oostendorp:
Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home
marianne.oostendorp@upcmail.nl
Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze
zorgen voor medische hulpmiddelen, zoals krukken en
Tafelgesprekken: Voor 25+ tot 40rolstoelen, en komen op voor de rechten van ouderen.
Graag komen we bij elkaar met mensen in de leeftijd
De kennis die men door jarenlange ervaring heeft
van ongeveer 25 tot 40 jaar om van gedachten te
opgaan, wordt gedeeld met andere organisaties in
wisselen over een aansprekend thema. Jullie hebben
Moldavië. Jaarlĳks ontvangen 200 ouderen liefdevolle
onlangs allemaal een uitnodiging per brief ontvangen.
thuiszorg en worden vrĳwilligers en professionals
Mocht je 1 oktober niet aanwezig kunnen zijn maar
getraind in het bieden van zorg op maat.
wel mee willen doen, laat het horen!
Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Met de
Datum: dinsdag 1 oktober 2019
opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het
Tijd:
20.00 uur - 21.30 uur
werk voor ouderen in Moldavië en andere
Plaats: bij Nicolien Kortenoeven, Klipperstraat 17
werelddiaconale projecten. Helpt u mee?
Aanmelden bij Nicolien (06.1149.88.55 of
Meer informatie op
nicolien.kortenoeven@outlook.com) of bij Anke
www.kerkinactie.nl/ouderenmoldavie.
(ankepoelstra@hotmail.com)
VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND
Het product van de maand september is vis in blik 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 ZWObord in de ontmoetingsruimte.

De bloemen van vandaag zijn voor…..
…. Mw. S. Bouwman ter bemoediging.
Koster
28-09 t/m 04-10 dhr. J. Klerk
05-10 t/m 11-10 dhr. C. Hesse
Kerkdiensten zondag 6 oktober
10.00 uur ds. L. Donkersloot
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

SENIORENMIDDAG
De volgende seniorenmiddag wordt gehouden op
donderdag 10 oktober in ’t Voorhof.
Aanvang 14.00 uur.
De heer Jan Trapman uit Hardinxveld Giessendam
neemt ons mee de natuur in. Hij laat ons prachtige
beelden zien van het natuurreservaat “De Kampina” in
het dal van de Beerse in Brabant. Heidevelden met
talloze vennetjes vormen een schitterend landschap
waar tal van levensvormen een plek hebben veroverd.
Langs de randen van de vele vennen zien we mooie
planten en daar komen ook verrassend veel soorten
Libellen voor. Samen met uitgestrekte naaldbossen
vormt het geheel een prachtig landschap.
Heeft u vervoer naar 't Voorhof nodig dan kunt u tot 8
oktober bellen naar Dicky Bremmer, tel. 510480.
Tot ziens
Uitnodiging Lezing:
Vrienden van Israël in de Krimpenerwaard
Organiseert op woensdagavond 9 oktober 2019
Om 19.45 uur een bijzondere lezing over:
“De toekomstige status van Jeruzalem”
In de Ontmoetingskerk Hoofdstraat 90
In Krimpen aan de Lek.
Spreker is: Ds. Theo Niemeijer. Weet u welkom!
Toegang gratis, collecte, Israël producten aanwezig

De Bevrijding komt er aan!
Op 5 april 2020 (PalmPasen) zal hier in de
Ontmoetingskerk een deel van de musical De
Bevrijding worden gezongen. Het gaat dan over het
deel dat over Pasen gaat. Maar op 2 november as. zal
de hele musical worden uitgevoerd in Alblasserdam.
Deze musical begint met de schepping en loopt zo
langs veel markante punten door de Bijbel om
uiteindelijk de climax te bereiken bij De Bevrijding van
de zonden, of terwijl Pasen. kaarten zijn te bestellen
via internet, op de site van stichting Adonai staat hoe
je aan kaarten kunt komen en er staat ook nog veel
overige informatie over het hele project. zie:
www.musicaldebevrijding.nl/reserveringen

