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16 september 2012 STARTZONDAG 

Zoals inmiddels al een aantal keer aangekondigd zal op 
zondag 16 september 2012 de startzondag zijn, die we 

als volgt hopen in te vullen. 

Na de kerkdienst is er (zoals inmiddels gebruikelijk) 
koffiedrinken, waarna we een wandeling met 

verrassingen zullen maken in de directe omgeving van 
Krimpen aan de Lek. De wandeling zal ongeveer een 

uur duren, met steeds een korte stop bij de 

verrassingen. 
Voor degenen die niet kunnen/willen meewandelen 

zullen er in de kerk spellen worden klaar gezet, zodat 
u elkaar op die manier kunt uitdagen. Ook zal er 

gelegenheid zijn om samen te zingen bij het orgel. 
Als de wandelaars terug komen bij de kerk en iedereen 

uitgespeeld en gezongen is, is het tijd voor de 

gezamenlijke lunch. Omdat smaken nu eenmaal 
verschillen en we geen (culinair) talent verloren willen 

laten gaan, willen we iedereen vragen iets lekkers mee 
te nemen voor de lunch.  

Dat kan van alles zijn, denk bijvoorbeeld aan 

sandwiches (of gewoon dubbele boterhammen), 
wraps, hartige taart, worstenbroodjes, pannenkoeken, 

salades, fruit, komkommer, tomaat, enz.  
Het is de bedoeling dat u iets lekkers mee neemt voor 

minimaal het aantal personen waarmee u komt. U kunt 

de spullen voor de dienst inleveren in de keuken, zodat 
wij voor de lunch een mooi buffet kunnen 

samenstellen. Voor drinken zal worden gezorgd. 
We hopen op een gezellige lunch, waarbij het menu 

net zo divers zal zijn als onze gemeente dat is. 
 

Voor de jeugd van 8 – 12 jaar en Rock Steady (12 – 17 

jaar) is er een gezamenlijk programma met de 
dijkkerk. Na het koffiedrinken kunnen jullie naar het 

Voorhof gaan en je inschrijven voor het spel. Het spel 
zal worden gespeeld op het grasveld naast basisschool 

De Wegwijzer en ongeveer een uur duren. Tot slot 

kunnen jullie pannenkoeken eten in het Voorhof. 
 

Hou deze datum dus vast vrij in uw/jouw agenda! 
Commissie V&T 

 
 Collectebonnen 

In verband met vakantie worden in de periode 12 t/m 

26 september geen collectebonnen bezorgd. 

Gr. Tjeerd en Nelly van der Kooi 

 
 

 
 

 

 

 
Van de scriba: 

De Evangelische Alliantie (een organisatie die 
gemeenten en andere organisatie bijeen brengt om 

samen het Evangelie hoorbaar en zichtbaar te maken) 

organiseert verscheidene aktiviteiten: 
- Op zaterdag 6 oktober is er een nationale 

ontmoetingsdag op het Malieveld in Den Haag van 
christenen en christelijke leiders uit de volle breedte 

van christelijk Nederland om God en elkaar vergeving 

te vragen voor de wijze waarop wij in het verleden 
met elkaar zijn omgegaan (zie 

www.wijkiezenvooreenheid.nl). 
- Van 20-27 januari 2013 is er de Week van Gebed 

met als thema: wandelen met God (Micha 6:8) ; zie 
www.weekvangebed.nl 

- Door het Nederlands Bijbelgenootschap worden we 

attent gemaakt op Nationale Bijbelzondag op 28 
oktober a.s. Zoals U welicht weet organiseert het NBG 

van 2011-2014 de campagne: "Wijs met de Bijbel". In 
het seizoen 2012/2013 staat alles in het teken van de 

psalmen.  Het thema is: 'Zing, bid, fluister, schreeuw - 

Wijze woorden uit de Psalmen.'  
Er is een psalmenbrochure gemaakt (evt. bij de scriba 
verkrijgbaar en anders online te bekijken via 
www.wijsmetdebijbel.nl. 
 

VROUWENBGESPREKSGROEP: 
 A.s. dinsdag 11 september start de 

Vrouwengespreksgroep weer met de bijeenkomst. 
De Open Deur van september wordt dan behandeld 

met als onderwerp De Psalmen. 
Iedereen is van harte welkom bij : 

Cobie Nieuwenhuizen 

Behouden Huis 4 
Telefoon 0180 516245. 

De koffie staat klaar om 9.45 uur. 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

…. familie Elfrink ter bemoediging. 

 

Koster 
08-09 t/m 14-09 dhr. L. Hordijk 

15-09 t/m 21-09 dhr. A. de Paauw 
 

Kerkdienst zondag 16 september 
10.00 uur ds. A. van Bergen 

 

 


