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Gespreksgroep 25+
Je baan, partner, gezin…. druk druk druk……….
iedereen rent maar door en je rent zelf mee.
Herkenbaar?
Maak eens per maand een pas op de plaats, stilstaan,
in gesprek met elkaar over wat je bezig houdt, over
het geloof, je vragen, je twijfels.
Wist je dat er al jaren een gespreksgroep 25+ is. We
komen altijd bijeen op de laatste zondag van de
maand, bij iemand thuis.
We zijn met een vaste groep van ongeveer zes
personen maar nieuwe aanwas is zeer gewenst!!!
Dit seizoen werken we uit onderstaand boek van Max
Lucado: Goliath de baas
Het verhaal van David en Goliath kennen we maar al
te goed, denken we. In 'Goliath de baas' slaagt Max
Lucado erin de lezer kennis te laten maken met de
diepere lagen van deze geschiedenis, en van vele
andere heftige gebeurtenissen in Davids leven.
Het ging bij David niet allemaal van een leien dakje. Al
was hij een 'man naar Gods hart', er ging een hoop
mis in zijn leven. Soms maakte hij er een potje van.
Regelmatig gaf God moeilijke dingen en lastige
mensen in zijn leven meer ruimte dan prettig was.
Telkens weer moest David in geestelijk opzicht de
mouwen opstropen en 'zijn reuzen te lijf gaan'. Lucado
laat zien hoeveel wij van David kunnen leren.
Interesse, kom gerust langs……………………Of mail
even voor meer informatie: mvbrandwijk@gmail.com
De eerstvolgende keer is zondag 31 oktober a.s., we
starten om 20.00uur en stoppen om ongeveer
22.00uur. De volgende keer is bij Margreet (Joost van
de Vondelstraat 43)
In de kerk liggen kopieën van hoofdstuk 2 ter
voorbereiding of om een indruk te krijgen van het
boek.
Groet, Saskia Bijkerk, Marie-José de Gier en Margreet
van Brandwijk
Jemima bij de Vrouwenbijbelstudiekring
Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het
dorpje Beit Jala staat "House Jemima", een "thuis"
voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een
verstandelijke of meervoudige handicap. Op verzoek
van de Israëlische regering zijn Ed en Heleen Vollbehr
in 1982 begonnen met de opbouw van dit tehuis.
Onder de Arabische bevolking is verzorging van de
gehandicapten niet vanzelfsprekend. Veel van deze
kinderen worden verwaarloosd en verborgen
gehouden, vaak uit onmacht. In deze Arabische,
overwegend islamitische samenleving, wil Jemima een
huis bieden waarin liefde en zorg centraal staan.

Zij willen als christen present zijn in het land van de
Bijbel met daden die van Gods liefde getuigen.
Op 28 oktober a.s. komt een medewerker van
Stichting Jemima bij de VBSK een presentatie
verzorgen, over het mooie werk dat daar
gebeurt. U bent van harte welkom. Plaats: ’t Voorhof,
Dorpstraat 1, te Krimpen a/d Lek.
Tijd: 9.15 – 11.15 uur ( 9.00 uur staat de koffie klaar)
Info: 0180510278-0180522469
Aan alle gemeente leden jong en oud,
De schoenendoos actie van Edukans is 9 september
weer van start gegaan.
Wij willen deze actie door middel van dit schrijven
alvast onder de aandacht brengen.
Wij hopen van harte dat u dit jaar weer uw steentje bij
wilt dragen?
Om de kinderen de wintermaanden door te helpen, en
hun te verrassen met een versierde schoenen doos.
Vanaf zondag kunt u wanneer u losse spulletjes hebt,
in de hiervoor bestemde doos doen, deze staat in de
ontmoetingsruimte.
Geeft u liever een gift dan staat de doos daar voor u
klaar.
Zaterdag 20 november 2010 is het dan inzamelen van
de versierde schoenendozen.
Ook dan kunt u losse spulletjes brengen, zoals
knuffels, toiletspullen, schriften kleurpotloden pennen.
Vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur is de crèche ruimte in
de kerk open.
Wilt u liever geld over maken dan kunt u dat doen
naar het rekening nr. van de diaconie
Rabo Bank: 33.38.00.737 Onder vermelding Edukans
Schoenmaatjes. In de eerst volgende samen wijzer
kunt u meer lezen over deze actie.
De diaconie
De bloemen
van zondag 17 oktober gaan…
…naar mevrouw E. Hulsteijn,- ter bemoediging.
van zondag 10 oktober zijn gegaan ..
…naar Aleida Bak.- ter bemoediging (heeft een
voetoperatie ondergaan).
Koster
16-10 t/m 22-10 dhr. J. Klerk
23-10 t/m 29-10 dhr. C v. d. Schans
30-10 t/m 5-11 dhr. C. Hese
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