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Gespreksgroep Job.
Dinsdagavond 20 november willen we een begin
maken met een bespreking van het bijbelboek Job.
Steeds weer komen we in aanraking met lijden in
allerlei vormen en steeds weer rijst de vraag hoe God
te maken heeft met het leed in de wereld en ons
leven.
Ook in het boek Job wordt met deze vragen
geworsteld.
Door met elkaar te luisteren en te spreken hopen we
verder te komen met onze vragen en gesterkt te
worden in ons geloven.
Iedereen is van harte welkom om 20.00 uur in de
kerkenraadskamer.
Margreet Gouwens-de Gier.
Op zoek naar je identiteit….
Arie de Rover, uit Bleskensgraaf, komt op
donderdag 22 november a.s. bij de
Vrouwenbijbelstudiekring, in ’t Voorhof,
Dorppsstraat 1 in Krimpen a/d Lek.
De zoektocht naar onze identiteit is een behoefte
die we als mensen hebben. Identiteit geeft betekenis
en zekerheid. Wie of wat ben ik, waarin zoek jij je
identiteit? Over deze vragen en de mogelijke
antwoorden denken we deze morgen na.
Arie is coach/counselor en helpt mensen o.a.
in hun identiteitszoektocht.
U bent allen van harte welkom,
Plaats: ‘t Voorhof, Dorpsstraat 1
in Krimpen aan de Lek.
Tijd: 9.15 – 11.15uur en om 9.00uur is er koffie.

Graag tot ziens!

Informatie: Mady Riko 0180510278 –
Ria Hoogendoorn 0180522469.

SCHOENMAATJES GEZOCHT
Een cadeau van kind tot kind!
Zoals u in de Samenwijzer heeft kunnen gelezen
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 24 november in de Ontmoetingsruimte staat.
Op zaterdag 24 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 Meanne Voogt, telefoon 525935.
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.
Koster
17-11 t/m 23-11 dhr. J. Klerk
24-11 t/m 30-11 dhr. H. Broekhuizen
De bloemen van deze zondag gaan naar….
….. Mw. Lenie Landman voor haar verjaardag
Kerkdienst zondag 25 november
10.00 uur ds. A. van Bergen

Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

