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Dienst van vandaag: ds. L. M. Schermers
Bazaar 21 en 22 september 2018.
De volgende nummers zijn tijdens de trekking op
Na de dienst van vanmorgen
zaterdagmiddag gevallen.
zijn de jonge gezinnen uit de gemeente uitgenodigd
5 x € 10 O Zo Mooi waardebonnen op de lotnummers;
voor een activiteit en een goed gesprek.
0208, 0425, 1119, 1481 en 1925
2 x € 50 beschikbaar gesteld door Rway Sound
Kerk-School-Gezinsdienst
Engineers op de lotnummers: 0219 en 0918
op 7 oktober zal de jaarlijkse Kerk-School-Gezinsdienst
2 x € 50 beschikbaar gesteld door M. de Koning op de
plaats vinden. Het thema is gekozen n.a.v. de
lotnummers: 0194 en 1700
kinderboekenweek: "Vriendschap - door dik en dun".
De hoofdprijs: een arrangement Night of the Proms
Hoewel de dienst voorbereid is samen met de
beschikbaar gesteld door Mesker Promotions op
Wegwijzer zijn uiteraard de gezinnen met kinderen op
lotnummer 1084.
een andere school ook van harte welkom! Na de dienst
Alle winnaars hebben hun prijs inmiddels ontvangen.
zijn alle belangstellenden van harte welkom op de
Wegwijzer.
UITNODIGING Israël avond:
Georganiseerd door: “vrienden van Israël in de
Omzien naar elkaar:
Krimpenerwaard” op woensdagavond 10 oktober 2018,
Mw. S B
in Rehobothkerk . De Landerijen 1 te Krimpen aan den
IJssel. Spreker is ds. Rene van Loon
Thema: De verrassende boodschap van plaatsen in
Israel. Aanvang 19.45 uur,Inloop 19.15 – koffie/thee.
Noodkreet: Leiding gezocht voor de VBK
Aanbieding Israël producten. Weet u van harte welkom
(Vakantiebijbelclub)
In de herfstvakantie, 24,25 en 26 oktober wordt in
SENIORENMIDDAG
onze kerk de VBK gehouden. Er is al maanden hard
Donderdag 11 oktober komen we weer bij elkaar voor
gewerkt door een kleine groep enthousiaste
de seniorenmiddag in 't Voorhof. Aanvang: 14.00 uur.
vrijwilligers. Echter komen ze helpende handjes tekort.
Dan zijn dhr. Wim en mevr. Anke Meershoek uit
Dus kunt u/jij nog iets betekenen op een of meerdere
Montfoort in ons midden. Zij hebben een grote
dagen het zij als leiding van een groep of op een
verzameling Maastrichts aardewerk en vertellen ons
andere wijze? Dan graag contact opnemen met Ineke
hierover door middel van een Powerpointpresentatie.
06-27529088. Kan je dit jaar niets betekenen, maar
Heeft u thuis ook nog van dit aardewerk dan kunt u dit
volgend jaar wel? Leiding en bezetting van het
voor een taxatie meenemen naar de middag.
kernteam is hard nodig! De voortzetting van VBK
Bekende merken zijn Petrus Regout, (PR), de Sphinx
hangt aan een zijden draadje.
,Société Céramique, (SC), Mosa of (de)cor samen met
een getal onder de 500. Ze zijn vaak op de onderkant
Filmavond
met inkt gestempeld of in de klei gedrukt.
Vrijdagavond 12 oktober organiseren wij weer een
Onze chauffeurs staan vanaf 13.15 uur bij De
filmavond. Dit keer met de film: The Theorie of
Dertienhuizen voor u klaar om u naar 't Voorhof te
everything (waargebeurd verhaal).
brengen.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar en om 20.00
Voor ander vervoer kunt u tot 9 oktober bellen naar:
uur start de film. Onder de film wordt u ook nog
Dicky Bremmer, tel. 510480.
voorzien van een hapje en een drankje.
Tot ziens, De gastvrouwen.
Wij zien u graag op 12 oktober! Commissie V&T
De bloemen van vandaag zijn voor ……
Vrouwenbijbelstudiekring
….. onze organiste E. Kreuk ter bemoediging.
Donderdagmorgen 4 oktober a.s. om 9.15 uur in ’t
Voorhof, Dorpstraat 1, gaan wij bij de
Koster
Vrouwenbijbelstudiekring, de dvd bekijken van Edgar
29-09 t/m 05-10 dhr. P. van Gorkum
Holder uit Spijkenisse over: De school van de Heilig
06-10 t/m 12-10 dhr. J. klerk
Geest, “Gaat uit in de hele wereld en verkondig het
Evangelie”. U bent/jullie zijn allemaal uitgenodigd om
Kerkdienst zondag 7 oktober
met ons mee te leren, te luisteren, te kijken en erover
10.00 uur ds. L. M. Schermers
in gesprek te gaan. Hartelijk welkom en graag tot
ziens! Info:0180521078.
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