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Dat woord heet liefde
Onschuldige mensen zijn slachtoffer van een strijd om
Als bloemen op een stralend veld,
macht, geld en grond. Kerk in Actie wil verandering
als licht van zomerzon,
brengen en doet dat samen met Afrodes. Afrodes
zo heeft God onder ons gespeld
werkt in de sloppenwijken van Bogota waar vele
het woord dat overwon.
vluchtelingen hun toevlucht zochten. Via activiteiten in
Dat woord heet: liefde voor elkaar,
groepsverband wil Afrodes de jongeren in deze
als vlam, die kou verdrijft,
sloppenwijken beschermen tegen onrecht en geweld.
als vuur dat warmte overdraagt
Kerk in Actie steunt meerdere projecten om het
en lichtend in ons blijft.
geweld en de mensenrechtenschendingen in Colombia
tegen te gaan. Zo is Henk Vijver inmiddels al enkele
Als kleuren op een nieuw palet,
maanden uitgezonden namens Kerk in Actie met als
als lachen van een kind,
doel bij te dragen aan verzoening en vergeving.
zo heeft God in ons ingebed
Met deze collecte vragen we uw steun voor het
het woord dat harten wint.
Vredeswerk in Colombia en andere delen van de
Dat woord heet: liefde voor elkaar,
wereld, omdat Kerk in Actie en IKV Pax
als schouderklop en kracht,
Christi wereldwijd de vrede willen bevorderen. Helpt u
als stem die goedheid woorden geeft
mee?
en op ons antwoord wacht.
(uit Rakelings Nabij, uitg. Narratio)
Vrouwenbijbelstudiekring
Het nieuwe seizoen zijn we begonnen met een bezoek
Van de scriba
aan de “Ark van Noach”. Als je bedenkt wat een
Volgende week zullen er nieuwe ambtsdragers worden
bijzondere opdracht Noach kreeg van God, want wie
bevestigd:
bouwt er nu een gigantische boot op het droge? Toen
- Marianne.van der Bas, tot wijkouderling
hij ging bouwen had hij alleen het Woord van God. En
- Jan de Korte, tot ouderling-kerkrentmeester
Noach geloofde dat. De Bijbel schrijft dat Noach en
- Wieger Siebenga, tot diaken
zijn gezin Gods enige volgelingen waren in zijn tijd!
Wat een voorbeeld was Noach voor zijn tijdgenoten,
De voorganger is dr.Hoogerwerf uit Woerden
maar is hij dat ook niet voor ons? En God is trouw aan
wie Hem gehoorzaam is!
Tijdens die dienst zal afscheid genomen worden van:
We hopen weer op een goed en gezegend jaar met
- Wietske Schreuder, als jeugdouderling
elkaar.
- Joke Eikelenboom, als diaken
De eerste bijeenkomst in ’t Voorhof is op 27
- Jurjen Berends, als wijkouderling
september, dan komt de heer L. Hagoort,
die hun functie zullen neerleggen.
voorzitter van de Super Power Kinder Club, in
Rotterdam-Zuid. Hij komt ons vertellen over zijn werk,
Collectebonnen
zijn motivatie, doel en visie om bij deze kinderen en
In verband met vakantie worden in de periode 12 t/m
jongeren die vaak ‘nergens’ bij horen, het evangelie te
26 september geen collectebonnen bezorgd.
brengen en de normen en waarden te leren.
Gr. Tjeerd en Nelly van der Kooi
De ochtenden zijn in ’t Voorhof, Dorpsstraat 1 in
Krimpen a/d Lek. Tijd: 9.15-11.15uur.
16 september 2012 Collecte Protestantse Kerk
Om 9.00uur is er koffie. U/Jij bent weer van harte
Vredeswerk Powered by Peace
welkom en neem anderen mee!!
In Colombia voltrekt zich sinds de jaren zestig een
stille ramp. Het is,na Sudan, het land met de meeste
De bloemen van deze zondag gaan naar….
interne vluchtelingen ter wereld.
…. mevr. Dicky Bremmer voor haar 70 ste verjaardag
Het volk is gevangen in het geweld tussen de linkse
guerrilla, de rechtse paramilitairen en de overheid.
Koster
Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen vanwege
15-09 t/m 21-09 dhr. A. de Paauw
bombardementen door de overheid, zogezegd om
22-09 t/m 05-10 dhr. C. Hesse
de guerrilla te verdrijven, maar het is ook een middel
om het land in te nemen voor grootschalige
oliepalmplantages en bananenplantages.
Kerkdienst zondag 23 september
10.00 uur dr. E. Hoogerwerf
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