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Dienst van vandaag:
Een Bijzondere Ontmoeting:
Ds. den Hartogh
Vrijdagavond 8 november: een Bijzondere Ontmoeting!
Schriftlezing 1: I Timotheüs 1: 12-17
Op vrijdag 8 november staan we stil bij het feit dat
Schriftlezing 2: Lukas 15: 1-10
precies 45 jaar geleden ons kerkgebouw werd
geopend. Vanaf 19.30 uur is de kerk open, om 20.00
Meer spirit
uur begint het programma. Onder andere komt de
Vanavond (zondag 3 november) komt de groep van
architect van toen iets vertellen over de bouw en Arie
‘eind 20 - begin 40’ bij elkaar.
Versluijs speelt enkele bijzondere stukken op het orgel.
We zijn met acht mensen. Als je wilt kun je zeker nog
Er is ook volop gelegenheid elkaar te spreken over dit
aansluiten.
bijzondere moment. Als u nog foto's heeft van die
We zijn om 20.00 uur welkom bij Marian Landman,
periode dan willen we die graag gebruiken. U kunt ze
Kakebeen 51.
afgeven bij de kerk, of scannen en mailen naar Aart
Moment van bezinning en gebed
Westerduin (a.westerduin@online.nl). als de foto's
Op donderdag 7 november is er voor de tweede keer
ingeplakt zitten, geef dan een seintje, en iemand komt
een moment van bezinning en gebed.
ze ter plekke fotograferen!
Er is een korte liturgie met ruimte voor een lied,
schriftlezing en stilte.
Dankdag
We bidden voor kerk en wereld en er is ruimte voor
Op dankdag woensdag 6 november willen we graag
persoonlijk gebed en zegen.
iets doen voor de mensen binnen de Krimpenerwaard
Welkom van 19.00 – 19.45 uur. Voor wie het wil is er
die te maken hebben met armoede. Verleden jaar
na afloop koffie of thee.
hebben we medewerkers van de voedselbank tijdens
ds. Luci Schermers
een dienst mogen verwelkomen en werd ons verteld
over hun vrijwilligerswerk. Daarom leek het ons als
CANTORIJ
diaconie een mooie gelegenheid weer voedsel en
De cantorij komt weer bijeen op zondag 10, 17 en 24
andere noodzakelijke artikelen in te zamelen. Na
november om 9.15 in de kerk. We gaan dan oefenen
contact met één van de vrijwilligers weten we dat
voor de bijzondere dienst op de laatste zondag
voedsel van harte welkom is maar dat er ook een
van het kerkelijk jaar die op 24 november wordt
groot tekort is aan shampoo, tandpasta en andere
gehouden. Ook zullen we vast wat liederen instuderen
verzorgingsproducten. Graag willen we een oproep
voor de zangavond die ook op die dag plaats vindt.
doen om allemaal iets mee te nemen op Dankdag
Het is een hele lijst, dus kom allemaal op tijd en neem
woensdag 6 november a.s.
je liedboek mee. Wie nog nooit in de cantorij gezongen
Voor diegene die niet de dienst bij kunnen wonen
heeft, krijgt nu de kans mee te doen; kom gewoon wat
willen wij vanaf zondag 3 november de boodschappen
vroeger naar de kerk! Wie thuis vast wil oefenen,
kratten klaar zetten. Laten we zorgen voor een paar
hieronder staan de te zingen liederen:
overvolle boodschappen kratten!
voor 24/11 's ochtends: 301K, 158B,725.
De diaconie.
voor 24/11 's avonds: 785 en 157c alleen het refrein
en 787,432a en 729 helemaal.
De bloemen van deze zondag gaan naar….
Tot volgende week kwart over negen,
…. Mw. Schepers-de Groot voor haar verjaardag.
Marianne
Koster
ZWO-commissie
02-11 t/m 05-11 dhr. C. van der Schans
De ZWO – dienst van 3 november is verzet naar
06-11 t/m 08-11 dhr. A. van Gemerden
zondag 10 november. Voorganger zal dan zijn
09-11 t/m 15-11 dhr. L. Hordijk
Dominee Hoogerwerf uit Woerden .
Groeten van de ZWO-commissie
Kerkdienst zondag 10 november
10.00 uur Ds. Hoogerwerf
z.o.z.
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Collecte Dankdag 6 november
voor Gevangenenzorg Nederland
Gevangenenzorg Nederland is een
vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten
en hun familieleden. Ruim 560 vrijwilligers, verspreid
over heel het land, gaan op bezoek in de gevangenis
of bij familieleden van gevangenen thuis en bieden
een luisterend oor en praktische ondersteuning.
Wij geloven in herstel en willen gevangenen en hun
familieleden begeleiden naar een hoopvolle toekomst.
Daar bidden we ook voor. Om bekendheid te geven
aan ons werk geven wij door heel het land
presentaties. Financieel zijn we sterk afhankelijk van
giften van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen.
Wij ontwikkelen ons steeds meer tot een kennis- en
adviescentrum op gebied van detentie.. Ook kunnen
we hulp bieden in geval van detentie binnen
de kerkelijke gemeente.
Meer informatie vind u op
http://www.gevangenenzorg.nl
Namens de diaconie bevelen we deze collecte graag bij
u aan.
Perfect Day
Op 27 oktober overleed de Amerikaanse tekstdichter,
zanger en gitarist Lou Reed op 71 jarige leeftijd.
Hieronder één van zijn bekendste liedjes.
Just a perfect day,
Drink Sangria in the park,
And then later, when it gets dark,
We go home.
Just a perfect day,
Feed animals in the zoo
Then later, a movie, too,
And then home.
Oh it's such a perfect day,
I'm glad I spent it with you.
Oh such a perfect day,
You just keep me hanging on,
You just keep me hanging on.
Just a perfect day,
Problems all left alone,
Weekenders on our own.
It's such fun.
Just a perfect day,
You made me forget myself.
I thought I was someone else,
Someone good.
Oh it's such a perfect day,
I'm glad I spent it with you.
Oh such a perfect day,
You just keep me hanging on,
You just keep me hanging on.
You're going to reap just what you sow

Zingen met hart en ziel
Zondagavond 24 november 2013
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
Met medewerking van Nienke van Andel, Arie
Versluijs en onze ‘eigen’ cantorij
Op zondagavond 24 november 2013 wordt er een
zangavond georganiseerd met liederen uit het nieuwe
liedboek, en rondom het jaarthema ‘Geloven met hart
en ziel’.
Tijdens deze avond zal Nienke van Andel,
promovendus liturgiewetenschappen, meewerken en
wat vertellen over het nieuwe liedboek.
Zij zal verschillende invalshoeken gebruiken:
- 'de redactie met hart en ziel aan het werk' een aantal liederen waarbij een mooie
anekdote uit het redactieproces te vertellen
valt;
- 'zingen over hart en ziel' - liederen waarin dit
onderwerp voorkomt en
- 'zingen voor je hart en ziel' - enkele liederen
uit het liedboek die op moeilijke (of leuke)
momenten in het leven tot je hart en ziel
kunnen spreken.
Het belooft een gevarieerde en boeiende avond te
worden, dus noteer deze datum in uw agenda. We
rekenen op uw stem!
Vergeet niet ook vast de volgende data in te noteren:
- Vrijdag 17 januari 2014: filmavond, met een
mooie film waarin het jaarthema wordt beleefd
en geleefd;
- Vrijdag 7 februari 2014 (datum onder
voorbehoud): een avond rond het thema
Verantwoord Consumeren.
Commissie V&T

