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Dienst van vandaag : Ds. J. W. Leurgans
De Oogst is weer binnen
Er zijn weer verschillende smaken Jam a € 1,50
Bijbel in een jaar
En flesjes ZwartRode bessen/ Bramen en Druiven Sap
De leesgroep komt morgenavond (30 oktober)
a € 3,00 te koop. Zolang de voorraad strekt, opbrengst
bij elkaar in de kerkenraadskamer.
voor de kerk. Te verkrijgen bij de Fam. Eikelenboom
We staan stil bij de gerezen vragen en
Kompas 10, tel. 510285
Margreet Gouwens zal iets voorbereiden over de
verhouding Oude Testament - Nieuwe Testament.
Agenda
Van harte welkom! We beginnen om 19.30 uur.
* Dankdag 1 november 19.30 uur. De dienst zal
worden gehouden in de Ontmoetingsruimte.
Collecte Kerk in Actie
Neem dus uw liedboek mee.
Hervormingsdag 29 oktober 2017
*Zaterdag 4 november 20.00 uur,
Steun theologisch onderwijs in Pakistan
benefietconcert in De Ark, in Krimpen a/d IJssel,
Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen
waaraan medewerking wordt verleend door:
hervorming. Centraal in de collecte staat daarom het
Gospelkoor Rejoice uit Krimpen aan de Lek,
vernieuwende werk van het Open Theologisch
Strijkerensemble Clever Strings van de
Seminarie in Pakistan, OTS. In Pakistan vormen
muziekschool uit Krimpen a/d IJssel
christenen een kleine, maar groeiende minderheid. Via
- een 8 leden tellend a-capella mannenkoor uit
cursussen leren jaarlijks vijfduizend studenten en
de Sions- en Rehobothkerk in Krimpen a/d
voorgangers meer over het christelijk geloof en de
IJssel
Bijbel. Kerk in Actie-partner OTS ontwikkelt ook
- De TOP 2000 gelegenheidsband.
lesmaterialen voor zondagsscholen,
De toegang is gratis, de opbrengst van de collecte is
godsdienstonderwijs op scholen, cursussen
bestemd voor het project Samen Kerken voor
discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie.
Oeganda.
Veel cursussen en materialen zijn beschikbaar via
*Zondag 5 november 10.00 uur is er weer een
internet. Dat helpt ook geïnteresseerde moslims en
ZWO dienst!
hindoes die meer willen weten over het christendom.
*Zondag 12 november 18.30 uur Try Outdienst.
Met de eerste collecte van vandaag steunt u het
Cabaret optreden van Kees Versteeg met zijn
zendingswerk van Kerk in Actie, zodat OTS meer
programma “Wie wat wijs”.
voorgangers en vrijwilligers kan opleiden en toerusten.
Van harte aanbevolen!
Israël avond
Op 17 november zullen enkele gemeenteleden
Voedselbank – Product van de maand
vertellen over hun ervaringen tijdens de reis naar
Het product van de maand oktober is suiker. Het
Israël en Jordanië. We zullen die avond verhalen horen
inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank
en beelden zien van veel bijbelse plaatsen zoals:
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden
Jeruzalem, Getsemane, Bethlehem en Nazareth. We
ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die staat bij
hopen jullie die avond allemaal om 19:30 te mogen
het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte. Volgende
verwelkomen. Om 20:00 zal het daadwerkelijke
week hoort U wat het nieuwe product van de maand is
programma van start gaan.
voor november.
De bloemen van deze zondag gaan naar….
Zendingserfgoedkalender
… mw. B. Hordijk-Klerk en naar de hr. den Ouden,
In deze kalender staat de verbeelding van het
beiden voor zijn verjaardag.
Evangelie door christenen in Azië, Afrika en LatijnsAmerika centraal. Voor 2018 zijn dat iconen en
Koster
miniaturen uit Oriëntaals-Orthodoxe kerken in
28-10 t/m 31-10 dhr. J. Hesse
Nederland. De kerken uit Syrië, Egypte, Ethiopië,
01-11 t/m 03-11 dhr. A. Voogt
Eritrea en Armenië worden voorgesteld. De kalender
04-11 t/m 10-11 dhr. A. de Paauw
geeft daarnaast informatie over de kerkelijke
gebruiken, de iconografie en hun presentie in
Kerkdiensten:
Nederland. De Zendingserfgoedkalender 2018 kost € 9
Woensdag 1 november dankdag
per stuk. Als U hiervoor belangstelling hebt, dan kunt
19.30 uur Ds. A. L. A. den Besten
U uw naam opschrijven op de intekenlijst die bij het
zondag 5 november ZWO-dienzt
koffieloket hangt.
10.00 uur Mevr. M. Pieterse
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