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Kerkdiensten 22 september: Vredeszondag.
09.30 uur: Ontmoetingskerk, Ds. A.P. Tack, Organist Jaap van Leeuwen
18.30 uur: Lutherkerk: Ds. L.L.J. Webbink. Organist Sjaak Warnaar.
Vandaag is de vredeszondag. We beginnen met een citaat van Confucius, we vertrouwen dat Christus onze vrede
is en wat betekent dat voor de grote problemen zoals geweld, in onze wereld? Welkom; BT
Tijdens de morgendienst is er oppas voor de allerkleinsten.
Kindernevendienst voor groep 1 t/m 7.
Collecten: 1e Kerk t.b.v. vredesweek, géén diaconie. 2e Kerkenwerk Emmaϋs.
De busjes bij de uitgangen zijn bestemd voor Dim Dirk Jana.
Kerkdiensten 29 september:
09.30 uur: Ontmoetingskerk, Ds. L.L.J. Webbink. M.m.v. The Herman Singers.
18.30 uur: Lutherkerk: Mevr. Drs. I. Polet, Gouda
Bloemengroet:
Op zondag 15 september werden de bloemen bezorgd bij Danique van Leeuwen en dhr. Masson van Wingerden.

Kerk in de week:
24 september koffieontmoetingsochtend
Dinsdag a.s. is het weer de laatste dinsdag van de maand. Komt u ook naar onze koffieochtend?
We ontmoeten elkaar in een ontspannen sfeer, drinken een kopje koffie of thee, maken een praatje en
informeren naar elkaar. Het is fijn om op deze manier iemand te zien en te spreken.
De deuren van 't Centrum van de Ontmoetingskerk staan daarom ook op dinsdag 24 september vanaf 9.30 uur
tot 11.30 uur open. Iedereen is weer hartelijk welkom. Taakgroep Diaconie
Op woensdag 25 september a.s. vindt de theatervoorstelling plaats :”De Dag dat God 10 jaar werd”.
Gespeeld door Kees van der Zwaard . Hij voert ons terug naar zijn kinderjaren en het kantelpunt tussen droom en
realiteit. Houd deze avond vrij!!! Voor meer informatie : zie het nieuwe jaarboekje van Vorming en Toerusting.
’t Centrum. 19.45 uur, toegang 5 euro.
Gespreksgroep ouderen
A.s. woensdagmorgen, 25 september komen we weer bijeen in 't Centrum van 10.00 uur tot 11.45 uur.
We lezen Genesis 43. In het verhaal van Jozef komen nu de broers weer inbeeld. Van harte welkom, BT
Donderdagavond evalueert de Belziggroep.
Gemeenteavond
De jaarlijkse gemeenteavond, waarop kerkenraad, taakgroepen en pastores verslag doen van hun werk is op
woensdag 2 oktober. De verslagen vind je bij de uitgang en op onze website. Het nieuwe jaarthema wordt
Vreemdeling en daarom hebben we prof. Stefan Paas uitgenodigd. Hij is hoogleraar Missiologie, schreef het boek
Vreemdelingen en priesters en werd twee jaar terug gekozen tot 'theoloog des vaderlands'. Kom je ook?
Fietsers gezocht voor de vrijdagavond
Piet van Popering haalt elke week op vrijdag een stapeltje zondagsbrieven en liturgieën op die in de kerk
gestencild zijn en hij brengt die naar twee adressen vanwaar ze op zaterdagmorgen rondgebracht worden bij de
luisteraars Kerktelefoon en anderen. We zoeken twee mensen die deze taak van hem over willen nemen.
Dus als u/je wil mee helpen door een stukje fietsen op vrijdagavond; svp doorgeven aan Dick Knetsch (611964)
of Bram Tack (645351)

Songs of Praise. Fijn om zoveel enthousiaste mensen te zien tijdens de vorige songs of praise op 1 september jl.
De maand gaat snel voorbij, want u kunt vanaf nu tot en met volgende week zondag uw verzoeken doorgeven via
mail songsofpraise@pge.nu of na de kerkdienst bij Eric Bette of Alie Benedictus.
Op 6 oktober om 18.30 uur zal er dan onder (bege)leiding van Jan Slappendel een mooi programma te zingen en
te beluisteren zijn in de Lutherkerk. Graag horen wij uw verzoeken!
Opbrengst rommelmarkt
De 49e rommelmarkt kan bijgeschreven worden als een geslaagd evenement.
Het weer was geweldig, de sfeer goed en de opbrengst was met 11.223 euro net iets meer als het jaar ervoor.
Vele tientallen gemeenteleden hebben hun steentje bijgedragen om het geheel weer mogelijk te maken. Onze
dank gaat uit naar de sponsoren. Zij leverden o.a. de vrachtauto’s voor het transport, diverse artikelen voor de
verloting, haring en orchideeën. Op het terras kon men onder het genot van koffie en een zelfgebakken taartpunt
gezellig bijpraten of genieten van de drukte op het plein. Ook de verkoop van doosjes met luxe zoenen was een
groot succes. Kortom, wij van de zendingscommissie zijn zeer tevreden. U ook? Tot de 50e editie en als u zolang
niet kunt wachten; in onze kringloopwinkel in de Spoorstraat gaan we gewoon elke week door. Vond je het leuk
om spulletjes te verkopen? Kom dan ons team versterken.
Stuur een mailtje naar: zendingskringloopwinkel@ziggo.nl of kom langs in de winkel naast Spoorstraat 16.
Arie Haaksman, voorzitter Zendingswinkel

De collecte-opbrengsten van 15 september:
- Diaconie : 356.90
- Kerk : 409.31
- Jongeren SHH : 84.91
Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens. We gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat.

