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Bericht van de kerkenraad
De kerkenraad nodigt u van harte uit tot het bijwonen
van de viering waarin ds. Luci Schermers als predikant
aan onze gemeente zal worden verbonden.
Onze consulent, ds. Anja van Alphen - Keizer uit
Haastrecht, verzorgt de inleiding waarna ds.
Schermers haar intrede zal doen.
De dienst van 11 november wordt voor deze speciale
gelegenheid verschoven naar de middag en zal om
14.30 uur beginnen.
Er is kindernevendienst en oppas voor de kleinsten.
Na de dienst is er een informeel samenzijn waar u de
gelegenheid wordt geboden om onder het genot van
een kopje koffie of thee Luci en haar gezin te
begroeten.
Namens de kerkenraad,
Hans van den Hoven, praeses
Jan van der Leden, scriba
OPROEP
Zondag 11 november hopen we met elkaar een
bijzondere dienst
te vieren en daar hoort natuurlijk ook een gezellig
samenzijn bij.
We zouden graag bij de koffie na de dienst
zelfgebakken cake, koek enz. aanbieden.
Hierbij dus een oproep aan alle lekkere dingenbakkers
van deze kerk:
doe mee en bak iets lekkers voor 11-11. Er hangt een
inschrijflijst naast het koffieluik.
Natuurlijk zijn er nog meer klusjes, we verwachten
veel gasten en willen Luci
een hartelijk welkom geven. Wil je helpen bij de
voorbereiding? Geef je dan op bij ondergetekende.
Marianne van der Bas
Samenwijzer

De sluitingsdatum voor het insturen van uw kopij
voor Samenwijzer 28.2. is zondag 14 oktober.

Vakantiebijbelklub (VBK)
De herfstvakantie schiet al weer op dus is het weer tijd
voor de Vakantie Bijbel Klub. De VBK is bedoelt voor
alle kinderen in de basisschoolleeftijd en is een
fantastisch leuke week vol met leuke spellen,
Bijbelverhalen, knutselen, zingen, toneelspel enz. Het
thema dit jaar is “Steengoed, Keigaaf” De VBK wordt
gehouden in de herfstvakantieweek van de basisschool
op woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 oktober
in de ontmoetingskerk. Het programma begint om
9:15 en is om 12:00 weer afgelopen. Tevens wordt de
week feestelijk afgesloten op de vrijdagavond. Hierbij
zijn ook alle ouders en belangstellenden welkom. De
deuren openen om 18:30 het programma begint om
19:00. Hulp gevraagd, Door het ongelukkig vallen van
de vakanties dit jaar is de organisatie nog wel op zoek
naar enthousiaste mensen die willen helpen in deze
week. Iedereen die wil bijdragen aan deze geweldige
week kan zich aanmelden via vbkkrimpen@gmail.com
“Leven in de eindtijd, met Israel als teken van
hoop”
Marianne Glashouwer van Christenen voor Israël komt
op 25 oktober a.s. bij de Vrouwenbijbelstudiekring.
U bent allen van harte welkom!
Waar: ’t Voorhof, Dorpsstraat 1 in Krimpen aan de Lek.
Tijd: 9.15-11.15u, om 9.00u is er koffie.
Informatie: 0180510278 – 0180522469.
De bloemen van deze zondag gaan naar….
….. Mw.de Vreede, De Dertienhuizen, als nieuw
ingeschreven lid
Koster
13-10 t/m 19-10 dhr. A. de Paauw
20-10 t/m 26-10 dhr. P. van Gorkum
Kerkdienst zondag 21 oktober
10.00 uur ds. M. A. Gouwens-de Gier
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