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Herfst 

 
Met elk blad dat valt, 

valt meer licht op de aarde, 

komt meer uitzicht vrij. 
 

Met elk blad dat valt, 
staan wij scherper getekend, 

valt meer hemel ons bij. 

 
Jaap Zijlstra 

 
 

Vakantie Bijbel Klub; 

Deze week (woensdag, donderdag en vrijdag) is er 

weer Vakantie Bijbel Klub in onze kerk voor alle 
kinderen van de basisschool. 

Vrijdagavond is er een feestelijke slotavond, waar 
iedereen (ouders, grootouders, andere familie enz.) 

van harte welkom is! 
 

Gevangenenzorg Nederland bij de VBSK. 

Gevangenenzorg Nederland is een christelijke 
vrijwilligersorganisatie die hulp en ondersteuning biedt 

aan gevangenen en hun familie. Gevangenen 
bezoeken is voluit een Bijbelse opdracht: “ik zat 

gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Ruim 500 

vrijwilligers gaan in de gevangenis en bij familieleden 
thuis op bezoek. Ze bieden een luisterend oor en 

denken mee in praktische zaken.  
Na vrijlating moet de ex-gevangene helemaal opnieuw 

beginnen. Huisvesting, werk en inkomen zijn er niet; 

de kans op terugval in criminaliteit is dan ook groot. 
Met goede begeleiding tijdens en na detentie kan dit 

risico sterk worden verminderd. Voor die begeleiding, 
maar zeker ook het spreken over Gods Woord en een 

leven met Hem, maakt Gevangenenzorg Nederland 
zich sterk. 

Op 27 oktober komt Dhr A.C. Witvliet van 

“Gevangenzorg Nederland” bij de 
Vrouwenbijbelstudiekring, in ’t Voorhof, Dorpsstraat 1, 

in Krimpen aan de Lek.  
Tijd: 9.15-11.15u om 9.00u is er koffie. 

Bezoek voor meer informatie ook eens de website: 

www.gevangenenzorg.nl.  
 

 
 

 

 
 

 
 

Excursie Museum Catharijneconvent Utrecht 
Op zaterdag 29 oktober willen we een bezoek gaan 

brengen aan het Museum Catharijneconvent. We 
zullen daar eeuwenoude en hedendaagse kunst uit het 

christendom in Nederland zien. U kunt er genieten van 

unieke middeleeuwse meesterwerken en de 
mysterieuze schatkamer vol goud en zilver. Verder 

komt u alles te weten over de achtergronden en 
tradities van onze feestdagen. Tevens is er een 

tentoonstelling over Pelgrims, Onderweg naar Santiago 

de Compostella. Dit alles in een prachtig Middeleeuws 
klooster in hartje Utrecht. 

Het is mogelijk om uw bezoek aan het museum te 
combineren met een bezoek aan de monumentale 

Utrechtse Domkerk. De Domkerk is geopend voor 
bezichtiging tot 15:30 uur. Daarna kunt u er genieten 

van zaterdagmiddagmuziek (15:30 – 16:30 uur) met 

koor en orkest van de Domcantorij. 
 

We reizen per trein vanaf NS station Rotterdam 
Alexanderpolder, alwaar we om 12:30 uur verzamelen 

in de hal. Iedere deelnemer zorgt zelf voor een 

treinkaartje.  Wij verzoeken u in te tekenen op de lijst 
die in de Ontmoetingsruimte hangt. Wilt u hierop ook 

aangeven of u met eigen vervoer naar het treinstation 
gaat en of u wellicht passagiers kunt meenemen? 

 

De trein komt om 13:13 uur aan op Utrecht CS en 
vanaf daar lopen we in plm. 15 minuten naar het 

museum. Na het bezoek aan het museum drinken we 
gezellig met elkaar een drankje en om 17:17 uur 

nemen we de trein terug. 
De kosten van het uitstapje zijn € 15,40 voor een 

treinretour, wellicht zijn er mensen met NS-

kortingskaarten waardoor we deze kosten nog wat 
kunnen drukken. Verder bedraagt de entree van het 

museum € 9,00 
(€ 8,00 voor 65+, tevens groepstarief vanaf 20 

personen). De toegang tot de Domkerk is gratis, maar 

een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Daarbij komen nog de kosten van het drankje. 

 
Namens de commissie V&T, 
Mariëlle Berends en Els van Westen  
 

Koster 

15-10 t/m 21-10 dhr. L. Hordijk 
22-10 t/m 29-10 dhr. C. v.d. Schans 

30-10 t/m 1-11  dhr. A. de Paauw 
 

De volgende zondagsbrief:  

Verschijnt op zondag 30 oktober 2011. 
 

http://www.gevangenenzorg.nl/

