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Bericht van de kerkenraad
Stand van zaken m.b.t. situatie ds. Luci Schermers:
Vorige week hebben we u gemeld dat Luci na een
fietsongeluk in het IJsselland ziekenhuis was
opgenomen. Deze week is zij met succes geopereerd
aan jukbeen en knie.
Het traject van genezen/ herstellen zal een flinke
periode duren. Artsen geven aan dat het al een maand
of twee zal duren, voordat ze überhaupt de knie mag
gaan belasten.
Het zal duidelijk zijn dat als gevolg van deze situatie
de intrede dienst op 11 november a.s. helaas niet door
kan gaan. Het is op dit moment nog te vroeg om een
nieuwe datum te bepalen. Luci laat weten dat ze dit
heel vervelend vindt, maar dat het nu niet anders is.
Hieronder haar adres voor wanneer u haar een kaartje
wilt sturen:

Kerkendag
Op 10 november a.s. is er in "De Hoeksteen" in
Schoonhoven voor kerkenraden, werkgroepen,
catecheseteams en alle ander vrijwilligers in de kerk
een Kerkendag voor de kerken van de classis Gouda ,
georganiseerd door het Platform Gemeenteopbouw
van de classis, met als thema:"Op zoek naar God en
elkaar".
Op deze dag kunt u naast de veelzeggende en
inspirerende hoofdlezing: "Kerk voor de buurt" door
ds. Rene van Loon deelnemen aan verscheidene
workshops. Ook is er een boekentafel en een
ideeënmarkt met een breed aanbod van wat er in de
diverse classiskerken wordt gedaan.
Foldertjes en flyers met de verscheiden workshops en
verder informatie liggen voor belangstellenden op de
leestafel.
In de kerk hangt ook een poster, waarop U kunt lezen
hoe u zich aanmeld voor deze dag.

Gespreksgroepen
Op 25 september is de gespreksgroep “Bijbelse belden
en hun geheim” voor het eerst bijeen geweest. We
waren met 9 personen. Tijdens die gespreksgroep
bleek dat de verwachtingen van de deelnemers best
ver uit elkaar lagen.
Aan de ene kant hebben enkelen vragen zoals: “Hoe is
de Bijbel ontstaan en wat betekent dit nu voor ons?”
en “Hoe kun je geloven als je die teksten niet opvat als
een historisch verslag?” Aan de andere kant hebben
enkelen juist behoeft aan Bijbelstudie op de
vertrouwde manier. Het is erg moeilijk om aan beide
verwachtingen tegelijk recht te doen. Dan komen we
in een spagaat terecht en lopen we de kans dat
niemand vindt wat hij of zij zoekt. Daarom heb ik
besloten, na overleg met de Kerkenraad en met ds.
Luci Schermers, om dit winterseizoen 2
gespreksgroepen aan te bieden, te weten:
1. Bijbelse beelden en hun geheim, over met en
andere bril lezen met in ons achterhoofd de tijd en
cultuur waarin ze zijn ontstaan.
2. Bijbelstudie over het boek Job, met centraal de
vraag hoe God en het lijden met elkaar te hebben.
Groep 1 komt de laatste dinsdag van de maand
samen (vanaf 27 november) en groep 2 wordt in
principe op de derde dinsdag van de maand gehouden
(vanaf 20 november).
Natuurlijk kun je naar beide groepen komen. Op 30
oktober komen we nog één keer als gecombineerde
groep bij elkaar. Dat kan bij het onderwerp dat we
hebben afgesproken: de scheppingsverhalen. Op die
avond lezen we Genesis 1-Genesis 2;4a en Genesis
2:4b-25 en Psalm 104. Drie gedeelten over de
schepping. Wij denken na over wat deze teksten willen
vertellen, wij kijken naar de verschillen en
overeenkomsten en bespreken wat het kan betekenen
dat er op verschillende manieren over de schepping
wordt verteld.
Iedereen is welkom op 30 oktober om 20.00 uur in de
kerkenraadkamer,of later op 20 en/of 27 November.
Margreet Gouwens- de Gier.
De bloemen van deze zondag gaan naar….
…..Mw. Koedijk, ter bemoediging

z.o.z.
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

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.
Metamorfose
Alles verliest zijn uiterlijke verschijningsvorm;
De natuur, die alles nieuw maakt, geeft voor de oude
gedaante een nieuwe - en geloof mij – in de hele
wereld gaat niets verloren, maar alles verandert en
neemt een nieuwe vorm aan. Zeggen wij van iets, dat
het ontstaat, dan begint het slechts anders te zijn dan
het was; en zeggen wij van iets dat het sterft, dan
houdt het slechts op te zijn wat het is geweest.
Uit; Ovidius, Metamorphoses, boek 15.
AT

Startzondag
Voor de mensen die de foto’s van de startzondag nog
eens willen zien, staat er vanaf nu een link op de
website van de kerk
(www.ontmoetingskerkkrimpen.nl)

Koster
27-10 t/m 2-11 dhr. J. Klerk
3-11 t/m 6-11 dhr. C. v.d. Schans
Kerkdienst zondag 4 november
10.00 uur dhr. C.M. Cornelisse

