Zondagsbrief
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

22 september 2013 |
http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/
| Nr. 1159
_______________________________________________________________________________________________
Dienst van vandaag:
De kerkenraad is vernieuwd met drie nieuwe leden en
Ds. L. Schermers
gaat enthousiast aan de slag om de nodige taken uit te
Schriftlezing:
voeren.
Als voorzitter zou ik natuurlijk graag aanwezig zijn bij
Met hart en ziel
deze dag, maar ik ben helaas verhinderd. Ik wens u
allen een heel goede start van een bruisend seizoen!
als ik zing
Met hartelijke groet, namens de kerkenraad, Marianne
met hart en ziel
van der Bas
zing ik voor hem
die mij al vond
22 september 2013 Collecte Protestantse Kerk
voordat ik viel
Vredeswerk
en aan wie
Slogan: Act for Peace
ik ben verknocht
Syrië bevindt zich in een burgeroorlog waar geen einde
met hart en ziel
aan lijkt te komen. In het land is gebrek aan alles.
Kinderen kunnen niet naar school, zieken worden niet
als ik zoek
verzorgd en er is een ernstig tekort aan
met hart en ziel
levensmiddelen, vooral aan brood. De Protestantse
dan zoek ik hem
Kerk wil helpen en doet dat in Syrië via de organisatie
die mij al zocht
IKV Pax Christi, die burgercomités ondersteunt die zich
voordat ik riep
inzetten om in deze extreme omstandigheden hulp te
en aan wie
bieden, met voedsel, onderdak en educatie. Maar ook
ik ben verknocht
in Nederland steunt de Protestantse Kerk mensen uit
met hart en ziel
conﬂictgebieden of oorlogssituaties. Stichting de
Vrolijkheid, gesteund door Kerk in Actie, biedt in
als ik ga
asielzoekerscentra programma’s aan
dan ga ik niet
vluchtelingenkinderen, zodat zij weer kind kunnen en
dan vind ik hem
durven zijn en zich kunnen focussen op een veilige
die voor mij vocht
toekomst. De collecte van vandaag is bestemd voor
die voor mij viel
het vredeswerk van IKV Pax Christi en Kerk in Actie.
en aan wie
Warm aanbevolen!
ik ben verknocht
met hart en ziel
De bloemen van deze zondag gaan naar….
….mevr. D. Bremmer, na ziekenhuisopname.
STARTZONDAG: een nieuw kerkelijk seizoen
Vandaag vieren wij de start van een nieuw kerkelijk
Koster
seizoen met een feestelijke dienst en een dag vol
21-09- t/m 27-09 dhr. A. de Paauw
activiteiten om te ervaren dat we met elkaar gemeente
28-09 t/m 4-10 dhr. J. Klerk
willen zijn. Jonge en oudere mensen, trouwe
kerkgangers, toevallige passanten en gasten van
buiten worden uitgenodigd om niet alleen de dienst te
Kerkdienst zondag 29 september
ervaren, maar ook daarna met het programma mee te
10.00 uur ds. Olde
doen. Het is mooi om zo het seizoen te beginnen en
wij hopen dat iedereen zich bij ons thuis voelt, niet
alleen vandaag natuurlijk, maar ook op andere (zon)
dagen. De dag van vandaag is voorbereid door de
Commissie van Vorming en Toerusting, die in de loop
van het seizoen nog een aantal interessante avonden
organiseert. Ook andere commissies zijn al bezig
geweest met het programma van het komend seizoen:
de kindernevendienstcommissie, de ZWO commissie,
de catecheseteams, de liturgie- commissie, de
bazaarcommissie, de jeugdclub leiding; allemaal
hebben ze al vergaderd om hun activiteiten te
plannen.
z.o.z.
Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Jeugdclub Krimpen a/d Lek

Kaartverkoop voor ‘Peace to the world’ gestart
Het projectkoor Krimpen onder leiding van Carolien
van Schelven stond in het verleden garant voor
indrukwekkende muzikale evenementen in onze kerk,
zoals de musical Ester en de Matteüs Passie, die drie
keer een volle kerkzaal trokken. Donderdag 26
september, vrijdag 27 september en zaterdag 28
september wordt daar een nieuw muziekproject aan
toegevoegd: Peace to the world.
Dit keer is gekozen voor Afrikaanse gospels,
negrospirituals en Afro-Amerikaanse liederen in
prachtige koorzettingen van Lorenz Maierhofer,
gelardeerd met Nederlandstalige liederen (onder meer
Geef ons vrede – Rikkert Zuiderveld, Hou me vast –
Marco Borsato en Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en
bewonder – Ramses Shaffy), gedichten en
gedeclameerde teksten van voorvechters voor de
vrede, waaronder Desmond Tutu, Martin Luther King
en Moeder Theresa. Solisten uit het koor zingen
melodieuze bovenpartijen, solo’s en duetten. Het koor
wordt begeleid door een percussiegroep die o.a.
djembés bespeelt en een combo bestaande uit een
gitarist, basgitarist, klarinettiste, pianiste en drummer.
Wie één van deze bijzondere muziekavonden wil
meemaken, kan kaarten à €5,- bestellen via
www.projectkoorkrimpen.nl of telefonisch via 0180590350 (Cees Gouwens). Daarnaast kun je voor
kaarten ook bij Rob van Westen en Klaas Rigterink
terecht. Aan de zaal zijn de kaarten een euro duurder.

Hallo Allemaal!
Weten jullie dat er club is in Krimpen a/d Lek?
Wat doen we op de club?
Elke avond beginnen we met bidden en we
vertellen iets uit de Bijbel.
Daarna staat er altijd wat leuks op het
programma. Dit kan zijn knutselen, een spel, een
speurtocht etc.
Per groep kijken we wat de interesses zijn en wat
qua leeftijd leuk is om te doen.
Wanneer?
Groep 4,5 en 6 jongens (vanaf 23 september)
Maandagavond van 18:45 tot 20:00 in 't Voorhof
Leidinggevenden:
Angelina Vonk Noordegraaf, Wouter Swijnenburg en
Lenneke Bakker
Groep 7 (vanaf 24 september)
Dinsdagavond van 19:00 tot 20:15 in 't Voorhof
Leidinggevenden:
Elsemieke de Knikker, Maria en Gerbe van Dam
Groep 4,5 en 6 meisjes (vanaf 25 september)
Woensdagavond van 18:45 tot 20:00 in 't Voorhof
Leidinggevenden: Jorina Haspels, Liesethe Spek,
Nathalie Lakerveld en Gert-Jan Karssen
Groep 8 (vanaf 26 september)
Donderdagavond van 19:15 tot 20:30 in 't Voorhof
Leidinggevenden:
Elize van de Wal, Brenda de Jong, Anita van den
Heuvel en Henk van der Graaf
Voortgezet Onderwijs I(vanaf 4 oktober)
Vrijdag- of Zaterdagavond van 19:30 tot 21:30, in de
Ontmoetingskerk
Leidinggevenden:
Peter Haspels, Sander van de Leeden en Emiel
Karssen

KOM JIJ OOK?
Kosten per avond: €0,50 (voorgezet onderwijs €1,00)

