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Dienst van vandaag:
- Het boekje 'Met hart en ziel, tien portretten over
Ds. Amesz
geloven' bevat tien portretten van mensen die
Schriftlezing Handelingen 18,23 – 19,12
vertellen over hun band met geloof en kerk.
Schriftlezing 1 Kor 1,10-17
Het boekje wil het praten over je geloof stimuleren.
Een handreiking voor gesprek helpt daarbij.
Pastoraal spreekuur
De boekjes zijn te bestellen via de website
Donderdag 21 november ben ik de hele ochtend
www.pkn.nl.
aanwezig in de kerkenraadskamer.
Weet u welkom voor een gesprek of om zomaar iets te
Adventskalender
melden, te vertellen of af te spreken.
De adventskalender
De koffie en thee staan klaar!
‘Met hart en ziel naar
ds. Luci Schermers
het licht’. Wilt u zich
in de adventsperiode
* Kerst
voorbereiden op
Kerst roept mensen op om samen te komen en te
kerst? De
vieren dat er iemand naar hen toekomt: het kind
adventskalender Met
Jezus, leven, God zelf. Op zondag 1 december begint
hart en ziel naar
Advent. Nu al bereiden veel gemeenten
het licht is daar een handig middel voor.
zich voor op de advents- en kerstperiode en de
U kunt de kalender neerzetten. Elk blad bevat een
vieringen die daarbij horen. Ook dit jaar biedt de
mooie afbeelding die als ansichtkaart verstuurd kan
Protestantse Kerk diverse materialen en ideeën aan die
worden. Elke dag van de adventskalender heeft een
van pas kunnen komen bij het vieren van Kerst. Zo is
bezinnende tekst om bij stil te staan op weg naar
er een kerstkrant, de adventskalender met
kerst. De zondagen hebben ‘zorg voor de ziel’, en
uitneembare ansichtkaarten, een kerstkalender voor
vertellen de bijbelse verhalen van de stammoeders van
kinderen en jongeren en een kerstspel voor gezinnen
Jezus: van Tamar, Rachab, Ruth en Batseba.
en jeugdgroepen. De musical Mama Maria vormt ook
De maandagen zijn ‘muzikaal’ ingevuld met een
dit jaar weer een eigentijdse manier om het
liedtekst uit het Liedboek, waarbij ook steeds naar
kerstverhaal bij kinderen en jongeren onder de
YouTube wordt verwezen om het lied te beluisteren.
aandacht te brengen.Dit overzicht aan materialen en
De dinsdagen bevatten een doordenker, de
ideeën wil helpen de viering van Kerst in uw gemeente
woensdagen bevatten wijsheid, de donderdagen geven
vorm te geven. Ga naar www.pkn.nl/kerst.
iets om te doen, de vrijdagen geven een ‘vrome tekst’
en op de zaterdagen wordt gezwegen.
* Van Liedboek 1973 naar Liedboek 2013 (en
De adventskalender kost € 6,- en is te bestellen via de
weer terug)
webwinkel van de PKN (www.pkn.nl) of telefonisch:
Hoe vind je een lied uit het Liedboek voor de kerken
030- 8801880.
(1973) terug in het Liedboek (2013)? Of andersom?
Er zijn verschillende ‘omnummertabellen’ of
Bedankje
‘transponeringstabellen’ in omloop. Ook kun je de
Ik ben blij verrast met zoveel blijken van medeleven te
herkomst van een lied achterhalen of wijzigingen in
hebben ontvangen en wil jullie daarvoor hartelijk
tekst en melodie op het spoor komen:
bedanken.
Transponeringstabel
Hartelijke groet, Adrie Broekhuizen.
Liedboek 2013 naar Liedboek 1973.
Transponeringstabel
De bloemen van deze zondag gaan naar….
Liedboek 1973 naar Liedboek 2013.
…. Mw. Eikelenboom-Verheij voor haar verjaardag.
Website: Wegwijzer voor het Liedboek 2013.
Koster
Website: Omzettabel nummering liedboek.
16-11 t/m 22-11 dhr. P. van Gorkum
23-11 t/m 29-11 dhr. C. Hesse
Boekjes bij het jaarthema
Bij het jaarthema ‘Met hart en ziel geloven’ zijn twee
Kerkdienst zondag 24 november
boekjes gemaakt:
10.00 uur Ds. L. Schermers
- Het boekje 'Hartenkreten & zielenroerselen' met
hartenkreten van mensen van nu, en zielenroerselen in
z.o.z.
de vorm van korte gedicht- en liedteksten is een echt
cadeauboekje.
Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

CANTORIJ
De cantorij komt weer bijeen op zondag 10, 17 en 24
november om 9.15 in de kerk. We gaan dan oefenen
voor de bijzondere dienst op de laatste zondag
van het kerkelijk jaar die op 24 november wordt
gehouden. Ook zullen we vast wat liederen instuderen
voor de zangavond die ook op die dag plaats vindt.
Het is een hele lijst, dus kom allemaal op tijd en neem
je liedboek mee. Wie nog nooit in de cantorij gezongen
heeft, krijgt nu de kans mee te doen; kom gewoon wat
vroeger naar de kerk! Wie thuis vast wil oefenen,
hieronder staan de te zingen liederen:
voor 24/11 's ochtends: 301K, 158B,725.
voor 24/11 's avonds: 785 en 157c alleen het refrein
en 787,432a en 729 helemaal.
Tot volgende week kwart over negen,
Marianne
SCHOENMAATJES GEZOCHT
Een cadeau van kind tot kind!
Zoals u in de Samenwijzer heeft kunnen lezen
organiseren de diaconieën van beide kerken weer de
jaarlijkse “actie Schoenmaatjes” van stichting Edukans.
Een actie waarbij de kinderen van Nederland een
schoenendoos met schoolspullen, speelgoed en
toiletartikelen vullen en versieren voor kinderen in
arme landen die dan onverwacht een cadeautje
ontvangen.
Hoe u een schoenendoos kunt vullen staat uitgebreid
in de folder en op de website van Edukans.
Ook een financiële bijdrage is welkom. Een doos
versturen kost ook geld en dat kunt u storten op
bankrekening 33.38.00.737 t.n.v. de diaconie van
onze kerk onder vermelding van “Actie
schoenmaatjes”. U kunt uw bijdrage ook in een
envelop doen waarop u schrijft “Actie schoenmaatjes”
en deze in de daarvoor bestemde doos in de
ontmoetingsruimte deponeren.
Heeft u geen gelegenheid of middelen om een doos te
vullen, dan kunt u ook losse spullen, o.a.
toiletartikelen, tekenmateriaal en schone kleine
knuffels (zie folder/website) deponeren in een doos die
t/m 23 november in de Ontmoetingsruimte staat.
Op zaterdag 23 november a.s. kunt u de dozen van
10.00 uur tot 12.00 uur inleveren in de crecheruimte
van onze kerk. Diakenen van beide kerken zijn dan
aanwezig om uw schoenendoos in ontvangst te
nemen.
Als u graag een dag meegaat om schoenendozen te
controleren in Zevenhuizen, dan kunt u zich opgeven
bij Agnes Huizer, telefoon 06-48398548.
Namens de kinderen van o.a Kenia, Malawi, Oeganda
en Irak willen wij u bij voorbaat hartelijk danken voor
uw gaven en inzet!
De diaconie.

Zingen met hart en ziel
Zondagavond 24 november 2013
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
Met medewerking van Nienke van Andel, Arie
Versluijs en onze ‘eigen’ cantorij
Op zondagavond 24 november 2013 wordt er een
zangavond georganiseerd met liederen uit het nieuwe
liedboek, en rondom het jaarthema ‘Geloven met hart
en ziel’.
Tijdens deze avond zal Nienke van Andel,
promovendus liturgiewetenschappen, meewerken en
wat vertellen over het nieuwe liedboek.
Zij zal verschillende invalshoeken gebruiken:
- 'de redactie met hart en ziel aan het werk' een aantal liederen waarbij een mooie
anekdote uit het redactieproces te vertellen
valt;
- 'zingen over hart en ziel' - liederen waarin dit
onderwerp voorkomt en
- 'zingen voor je hart en ziel' - enkele liederen
uit het liedboek die op moeilijke (of leuke)
momenten in het leven tot je hart en ziel
kunnen spreken.
Het belooft een gevarieerde en boeiende avond te
worden, dus noteer deze datum in uw agenda. We
rekenen op uw stem!
Vergeet niet ook vast de volgende data in te noteren:
- Vrijdag 17 januari 2014: filmavond, met een
mooie film waarin het jaarthema wordt beleefd
en geleefd;
- Vrijdag 7 februari 2014 (datum onder
voorbehoud): een avond rond het thema
Verantwoord Consumeren.
Commissie V&T
Vrouwenbijbelstudiekring
Op 28 november a.s. hopen we Wim Hoogendijk, uit
Capelle a/d IJssel, te ontmoeten bij de
Vrouwenbijbelstudiekring in ’t Voorhof, Dorpsstraat 1,
in Krimpen aan de Lek.
Wim Hoogendijk geeft Bijbelstudies en doet aan
evangelisatie in z’n vrije tijd. Het onderwerp van deze
morgen is: “Wat is waarheid? Wim omschrijft het als
volgt: In deze wereld zijn heel wat stemmen te horen,
allerlei verschillende stemmen en even zoveel
meningen. Er leven heel veel mensen op onze aarde,
allemaal met hun eigen mening en visie en met een
eigen zicht op de werkelijkheid. Je zou jezelf af kunnen
vragen: Wat is nu waarheid?
De Bijbel is hier heel duidelijk over en zegt: “Uw

Woord is de waarheid.”

Het Woord van God is de waarheid wordt hier bedoeld.
Maar waaròm is de Bijbel nu waar en waaròm geloven
christenen in dit uitzonderlijke boek. We zullen hier
tijdens de Bijbelstudie samen over nadenken.
Tijd: 9.15 – 11.15 uur, vanaf 9.00 uur is er koffie.
U bent allen hartelijk welkom. Informatie:
0180521078 of 0180522469.

