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10.00  uur: Ds. L.M.  Schermers                  
              

Ouderling: dhr. R. van Westen     Collecte dienst:     PKN: missionair werk 

Diaken:  mw  E. Tieleman    Collecte deur:         Instandhouding kerkgebouw 
Organist:  dhr. J. Bremmer    Deurcollectanten:  Fam.  Westerduin 

Knd:   groep  B (A) o.l.v. Gerlinda en Charina  Oppas:   Rianne van Westen en    
„ Gevonden! „ : Lucas 15:1-10      Marleen Huizer 

__________________________________________________________________________________________ 

Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl 

Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 
Gebed om zegen 
Wij bidden U, God, 
Dat U ons leven wilt zegenen, 
Dat wij leven als mensen met elkaar, 

Dat wij elkaar steunen en helpen, 
Dat wij onze woorden goed doen, 
Dat onze daden recht doen. 
 
Wij bidden U, God, 
Dat U het leven wilt zegenen, 
Van alle mensen 
Die wij ontmoeten op onze levensweg, 
Van alle die os dierbaar zijn, 
Van alle mensen die leven moeten, 
Met moeite en pijn. 
 
Wij bidden U, God, 
Dat U het leven wilt zegenen 
Van hen die hulp nodig hebben 

En van hen die hulp geven; 
Dat wij oog hebben voor elkaars waarde 
En dat wij elkaar waarderen 
Zoals we zijn. 
 
Wij bidden U, God, 
Voor het huis waar we wonen en leven 
Dat er vertrouwen en eerbied voor 
Elkaar mag zijn. 
Dat wij mensen elkaar tot een zegen zijn. 
Zo bidden wij. 

 
( Marinus van den Berg, uit: Om levensmoed) 

 

Startontbijt op 19 september 

 Vanwege het grote succes vorig jaar willen wij ook dit 
jaar op startzondag weer een gezamenlijk ontbijt 

organiseren. 
Wij hopen dat u allen aanwezig bent om 8:30 uur in 

de Ontmoetingsruimte om met elkaar te ontbijten. 

Wij verzoeken u om op de intekenlijst in de 
Ontmoetingsruimte aan te geven of en met hoeveel 

personen u mee komt eten.  
Vorig jaar kwamen er bij het ontbijt nogal wat niet 

aangemelde personen mee-eten, heel gezellig 

natuurlijk, maar voor de organisatie best lastig….. 
De intekenlijst blijft hangen tot en met 12 september. 

Met hartelijke groeten van de Commissie V&T. 
 

 
 

 

 

PKN  Missionair werk: Vol van Hoop! 
Veel kerken starten vandaag met het nieuwe kerkelijke 

seizoen. Vol van hoop mogen we als plaatselijke 
gemeente starten met activiteiten voor onze 

gemeenteleden en de mensen daarbuiten. Het 

programma Missionair Werk & Kerkgroei van de 
Protestantse Kerk stimuleert ideeën en activiteiten die 

zich richten op de zichtbaarheid van onze kerk in de 
samenleving. De Protestantse Kerk wil graag die 

missionaire activiteiten ondersteunen waarmee ook 
mensen die niet zo vaak meer in de kerkdienst komen, 

worden bereikt met het Evangelie. De collecte van 

vandaag maakt steun aan vernieuwende activiteiten 
mogelijk, ook activiteiten vanuit onze eigen gemeente. 

We bevelen deze collecte daarom van harte bij u aan.  
 

De bloemen van deze zondag gaan… 

……. gaan naar Dhr. R. van Mastrigt, ter bemoediging. 
 

Zaaien…oogsten…Nieuwe uitdagingen voor de 
VBSK! 

Ook voor de Vrouwenbijbelstudiekring gaat in 
september het seizoen weer beginnen, met een nieuw, 

uitdagend programma. Uitdaging vinden we in elk 

onderwerp, er wordt een appèl gedaan op ons gevoel, 
verstand en geloof, gezet in deze tijd. Het blijkt steeds 

dat we er iets van meenemen, er ook iets mee kúnnen 
 “Wat je zaait, zul je ook oogsten”, is het onderwerp 

op de eerste bijeenkomst;  

23 september a.s. in ‟t Voorhof, Dorpstraat 1, te 
Krimpen a/d Lek. Tijd: 9.15 – 11.15 uur ( 9.00 uur 

staat de koffie klaar) Ds. Ron van der Spoel spreekt via 
de DVD over: Wat zaaien we…op welke akker… waar 
besteden we onze aandacht, tijd, en energie aan en 
om het maar “populair” te zeggen: 
Wat brengt het ons op?  
Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om 
U/jullie van harte uit te nodigen! 

Tot ziens!  Info: 0180845870 of 0180510278 
 

Koster 

 11-9 t/m 17-9 dhr. A. Van Gemerden 
18-9 t/m 24-9 dhr. A.J. Voogt 

 

Kerkdienst 19  september  

10.00 uur Ds. M. Taalman 

 


