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Begin maar gewoon
Wie altijd maar wacht tot andere zover zijn
of tot de meerderheid eraan toe is,
komt nooit toe aan verwerkelijken
van zijn plannen en dromen.
Wie altijd maar wacht tot de stemming beter is
of de omstandigheden gunstiger,
kan wachten tot hij een ons weegt
en komt nooit verder.
Wie altijd maar wacht tot hij alles doordacht heeft
en alles kan berekenen en alles overzien,
blijft zitten waar hij zit
en zal nooit in actie komen.
Begin maar gewoon,
op hoop van zegen.
Begin maar gewoon,
hier en nu.
Je kunt niet alles overzien.
Begin er maar gewoon aan te werken.
Greet Brokerhof-van der Aa

16 september 2012 STARTZONDAG
We willen het kerkelijk seizoen 2012 – 2013 samen
beginnen op zondag 16 september 2012 a.s.
We lichten vast een tipje van de sluier op: na de
kerkdienst is er (zoals gebruikelijk) koffiedrinken,
waarna er verschillende activiteiten zullen worden
georganiseerd, zoals:
-

een wandeling met verrassingen in de directe
omgeving van Krimpen aan de Lek;
spellen voor jong en oud in de kerk;
zingen bij het orgel;
voor de jeugd van 8 – 18 jaar is er een
gezamenlijk programma met de dijkkerk; er
wordt een spel gedaan en daarna zijn er
pannenkoeken.

Van de scriba:
Het lijkt me goed om eens iets te melden over zaken
die bij de kerkenraad via mail en post binnenkomen en
interessant kan zijn voor meer mensen en daarom wil
ik er een paar noemen.
* Zondag 16 september is het startzondag; U kunt dan
de z.g. Startkrant van de PKN in ontvangst nemen.
* Zondag 7 oktober is het Israelzondag. Los van de
vraag of de voorganger van die zondag daar iets mee
doet is er voor iemand die geïnteresseerd is een krant,
' Israelaktueel", een uitgave van stichting Christenen
voor Israel; deze is bij de scriba verkrijgbaar (zie ook
www.christenenvoorisrael.nl)
* Zondag 14 oktober is 'Michazondag'. Ook hier geldt
dat het interessant kan zijn de website
www.michanederland.nl eens te bekijken. Het motto is
van deze stichting is Micha 8:6.
*Er is ook een mogelijkheid om b.v. een christelijke
hulpverlener te vinden in de buurt via
www.ikzoekchristelijkehulp.nl
* Er is een DVD beschikbaar van "The Passion", vorig
jaar opgevoerd in Gouda en dit jaar in Rotterdam.
De bloemen van deze zondag gaan naar….
…. heer C.Gouwens, nog voor zijn verjaardag.
Koster
25-08 t/m 31-08 dhr. A. Voogt
01-09 t/m 07-09 dhr. C. v. d. Schans
Kerkdienst zondag 2 september
10.00 uur ds. L. C. Schermers

Aansluitend op de activiteiten is er een gezamenlijke
lunch in de kerk. We willen een ieder vagen om iets
lekkers mee te nemen, zodat het ook een verrassing is
wat er precies op het menu zal staan.
Hou deze datum dus vast vrij in uw/jouw agenda!
Commissie V&T
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