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De diensten
Vandaag
09.30 ds. D. Bos uit Doetinchem
Dienst met doventolk
18.30 ds. A.Noordam uit Dordrecht
Ochtendcollecte voor de kerk
Avondcollecte voor diaconie
Volgende week 12 november
09.30 ds. Annette Driebergen
18.30 dhr. G. Ruyl uit Schiedam
Collecte voor KIA-binnenlands
diaconaat

Gelegenheidskoor laatste zondag
van het kerkelijk jaar
In de avonddienst van 26 november
gedenken we wie ons zijn voorgegaan:
gemeenteleden die in het afgelopen
kerkelijk jaar zijn overleden én geliefden
die we in onze eigen kring missen. Voor die
dienst zoeken we zangers, om stem te
geven aan wat we hopen en geloven …. om
te zingen voor wie van verdriet niet zingen
kan.
Op vier maandagavonden voorafgaand (30
oktober, 6, 13, en 20 november) zal het
repertoire worden geoefend. Wil je
meezingen? Van harte uitgenodigd.
Opgave kan bij Pim Lodder, via 582149 of
via palodder@hetnet.nl.

Organist
Ochtend: Bert Kruis
Avond: John Schultink

Ouderling van dienst
Mijnie van Wingerden

Collecteopbrengsten
29 oktober € 382,41
Dankdag € 242,95, beide voor de
kerk

Kinderwoorddienst
Maartje Aantjes-Lodder en
Alie van den Bosch

Kinderoppas
Elsje den Hartog-de Bruijn en
Tabitha Kazen

Keukendienst
Kerkbloemen

Koffie-, thee- en aandachtschenkerij

Ochtend: Teus en Aria Bor
Avond: Huib Kraaijeveld en
Hans Bassa

Kerkauto
5-11 fam.Pantekoek-Antonissen
12-11 fam.Kraaijeveld-d.Hartog

De bloemen zijn deze week gegaan
naar Huib Bor ter bemoediging en
naar Anke de Leeuw voor haar werk
voor de kerk.

Op donderdag 9 november staat tussen 10
en 12 uur de deur van de pastorie open om
iedereen te ontvangen die zin heeft in
koffie, thee, een praatje, een diepgaand
gesprek of een verrassende ontmoeting.
Van harte welkom voor de volle twee uur
of voor een kort moment.

Jarig in november
11-11 mw. M. de Buck
19-11 dhr. A. van Houwelingen

Van de pastor
Vooraankondiging: 12 november
Na de morgendienst van 12 november is er een gemeenteontmoeting gepland. Voor die ontmoeting worden jonge
gemeenteleden persoonlijk uitgenodigd. Natuurlijk hopen we dat ook oudere gemeenteleden mee willen doen!
De ontmoeting is een vervolg op het verslag van de commissie Kerk 2025. In de brede kerkenraad hebben we
gesproken over de aanbevelingen van die commissie en daaruit een drietal keuzes gemaakt voor dit seizoen. Eén
ervan is het bevorderen en stimuleren van het gesprek met jong én oud.
De dienst van 12 november is afgestemd op jongere gemeenteleden, maar zeker ook bijzonder voor wie niet meer in
die categorie valt. Na koffie mét iets lekkers (wil iemand daarvoor bakken?) gaan we tussen 11.00 en 12.00 uur in
gesprek. Met drie wisselende, creatieve werkvormen hopen we op bijzondere ontmoetingen en leerzame momenten.
We sluiten af met een drankje.
Voor de kinderen van de basisschool wordt er een film gedraaid.
Welkom!
Elvira, Jolanda en Annette

Adventskalender 2017 Kwetsbaar als een kind
De adventskalender 2017 ‘Kwetsbaar als een kind’ is gemaakt om de adventstijd bezinnend door te komen. Alle dagen
in de kalender hebben een meditatieve tekst en mooie afbeelding en kunnen allemaal als ansichtkaart verstuurd
worden. Mooi als cadeau voor uzelf of voor een ander. Door ze als Ontmoetingskerk gezamenlijk te bestellen, kunnen
we de kalender met voordeel aanbieden voor €6,50 per stuk. Interesse? Geef u dan op via de lijst in de hal (daar staat
ook een voorbeeld van de kalender ter inzage) of via de mail scriba@ontmoetingskerk.nl .

In Gesprek
Op dinsdag 7 november vervolgen we ons gesprek over het boekje ‘Vreemd en bizar’. We lezen ‘vreemde’ verhalen
met een kritisch oog en een open hart om zo te ontdekken wat de Bijbel ook in deze verhalen te vertellen heeft. De
gesprekskring is aan het eind van deze maand afgelopen. Voor wie wil, is vanaf dat moment het boekje in de
boekenkast in de Ontmoetingsruimte beschikbaar. Het is prima te lezen én interessant genoeg!

Bericht van Knit4kids
GEVRAAGD: WOL EN KATOEN
Wie heeft er nog bollen wol of bollen katoen leggen en doet er niets meer mee?
We zouden (de wol, liefst lichte kleur) graag gebruiken om kinderdekens van te maken.
Met katoen zijn we momenteel aan het breien voor het project: De Tuin van Toyo (met de jaarmarkt was het geld van
de koffiekraam ook hiervoor bestemd).
Een thuis voor gehandicapte kinderen en voor een huis voor weeskinderen in Benin.
Omdat het er warm is maken we de truitjes en vesten van katoen.
De kleding wordt er heen gebracht door de ondersteuners: Jan en Marian van den Berg en Peter en Erika Oosterbeek.

Cursus Nederlands Gebarentaal
In onze kerk wordt vanaf januari 2018 een cursus Nederlandse Gebarentaal georganiseerd met als docent Rosé
Lindenhof uit Dordrecht.
De cursus start dinsdag 16 januari en daarna 16 ochtenden elke dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur.
De kosten bedragen € 230,--.
Onze kerk staat erom bekend, dat we zoveel doen voor en met mensen die doof of slechthorend zijn. Wilt u ook meer
en gemakkelijker kunnen spreken met hen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arie Slob, telefoon 0183-581331, e-mail mrarieslob@hetnet.nl

Jeugdwerkkalender

