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Meditatie
‘Wat er geweest is, dat zal er weer zijn.
Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden.
Er is niets nieuws onder de zon.’
Prediker 1 : 9
We stuiten op een uitdrukking van Prediker die ook buiten de Bijbel bekend is
geworden: ‘Er is niets nieuws onder de zon.’ Alles blijft in feite bij hetzelfde. In
ons kleine leven en in de grote geschiedenis komen we steeds weer voor
dezelfde vragen en problemen te staan. Dienen soortgelijke moeten en
teleurstellingen zich aan. In het wereldgebeuren ontstaan telkens nieuwe
brandhaarden. De eerste weeën van de financiële crisis waren nauwelijks
voorbij, of het systeem van bonussen bloeide weer op. Het is ‘altijd weer
hetzelfde liedje’.
In deze tijd is dat door velen opnieuw ontdekt. Alles is zinloos en absurd.
Laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. De
moderne mens weet zich geen raad meer. Angst en onzekerheid is het enige
wat overblijft. Steeds meer mensen twijfelen aan de zin van hun leven.
Voor Prediker is echter de werkelijkheid om hem heen, het leven ‘onder de
zon’, niet de enige werkelijkheid. Hij weet dat God bestaat en twijfelt daar
geen moment aan. Dat maakt het leven niet tot een kringloop, maar een
spiraalloop, die ons elke dag dichter bij God brengt.
ds. C.J. Overeem

Theologiestudenten
Al bijna 25 jaar brengt het Bridging Gapsprogramma theologiestudenten uit Afrika, Azië,
Oost-Europa en Latijns-Amerika naar Amsterdam. Door de studenten naar Amsterdam te
brengen, worden internationale studenten met elkaar, maar ook met Nederlandse
studenten, docenten en kerken verbonden. Door het overbruggen van deze kloven ontstaat
een groot bewustzijn van de eigen context, kan een student vakinhoudelijk vooruitgang
boeken en ontstaat er intercultureel contact. Aan kerkelijke gemeenten is gevraagd of zij
deze studenten een weekend willen ontvangen. De kerkenraad is hierop ingegaan en
D.V. 16 en 17 oktober komen Heri Purwanto en Khashia Emmanuel naar Benschop.
Heri Purwanto is een student van 36 jaar en komt uit Indonesië en wel van het eiland Java.
Studeert theologie sinds 2018. Hij volgt het Master of Divinity-programma aan de Duta
Wacana Christian University, omdat hij geen theologische achtergrond heeft. Zijn bachelor
is Engels onderwijs. Toen zijn kerk een studiebeurs aanbood om theologie te studeren, nam
hij die destijds aan.
Khashia Emmanuel is een studente van 37 jaar uit Pakistan. Op de Open Theological
Seminary is zij jeugdcoördinator in haar woonplaats Lahore. Zij geeft aan dat de voertaal
Engels is en ons graag al eerder wil ontmoeten om samen een programma op te stellen. Dit
gaan we doen en we zullen u hier later meer over informeren via de Bazuin.
De studenten schreven ons ter kennismaking: “We genieten van het warmere weer in
Nederland, we gebruiken de fiets in Amsterdam. In Nederland is veel anders dan dat wij
gewend zijn: Het weer, het eten, de taal, het verkeer en de sfeer in Nederland. Tijdens ons
verblijf in uw kerk willen we graag over ons leven delen: Over ons land, onze culturen en
onze kerk tijdens deze pandemie. Het is een korte studie voor onderzoek, inculturatie (het
proces waarin de Kerk steeds meer in een cultuur geïntegreerd raakt) en het verkennen en
leren van kerken in Nederland. We spreken in het Engels tijdens dit programma. We zullen
3 maanden in Amsterdam zijn. We zijn geen vegetariër, maar houden wel echt van groenten.
We drinken geen alcohol. Heri zal een korte video afspelen om zijn land met jullie te
delen.”
In dit weekend maken we met hen een programma, ze zullen de kerkdiensten bijwonen, en
er is ruimte voor gemeente ontmoeting. De studenten logeren bij Arie en Toos Schouten
en Henk en Berthilde Oskam. Het definitieve programma zullen we via de Bazuin en
website nog met u delen.
We hebben ze namens de gemeente al hartelijk welkom geheten in Nederland en rekenen
op een warm ontvangst in Benschop!
Wilt u bijdragen in wat voor vorm dan ook, laat het ons weten.
De werkgroep bestaat uit Arie Schouten, Wim Timmerman, Henk Oskam,
Henry van Beusekom en Joran van Vliet.

Voor de kinderen

Elke dag is een nieuwe kans
Elke dag is een nieuwe kans.
Niemand kan zeggen hoe het vandaag zal gaan.
Tegen sommige dingen zie je op.
Naar andere dingen zie je reikhalzend uit.
Hoe dan ook, deze dag is een nieuwe kans.
Een nieuwe kans om in liefde te leven.
Want dat is wat God van ons vraagt: dat wij Hem en elkaar zullen liefhebben.
Dat is lang niet altijd eenvoudig.
Beter gezegd: het is erg moeilijk, wanneer je pijn hebt of wanneer de mensen
in je omgeving lastig zijn of wanneer de dingen anders lopen dan je
had gehoopt en verwacht.
Toch is deze dag een nieuwe kans, om het te wagen met Gods geboden en beloften.
Een nieuwe kans om dankbaar te letten op de kleine dingen.
Je doet er goed aan om 's morgens vroeg al je zegeningen te tellen.
Je doet er goed aan eens om je heen te zien en te ontdekken hoeveel je aan
liefde ontvangt, ondanks alles wat je misschien mist.

Deze dag is een nieuwe kans om God te danken voor het zonlicht, voor het brood
dat je eten mag, voor de vrienden die je niet in de steek laten, voor de liefde
die Hijzelf ons geschonken heeft.
Trouwe Vader, ik dank U voor deze morgen!
Ik dank U voor het leven, voor het licht in mijn ogen.
Help mij vandaag, om dankbaar lief te hebben:
U en de mensen om mij heen.
A.F. Troost

…………………………………………………………………………………………….

Bericht vanuit de zendingscommissie | Woord en Daad
Woord en Daad - Inleverbus
Normaal gesproken stond bij de boekentafel de inleverbus van Woord en Daad. Omdat de
boekentafel er al een tijdje niet meer staat kunnen daar ook geen spullen meer ingeleverd
worden. Als u spaarzegels, gebruikte postzegels, balpennen/vulpennen, stiften en cartridges
(originele merk) wilt inleveren, dit kan bij Boveneind NZ 90.
Woord en Daad - Plusactie
Bij de Plus kunt u sparen voor de actie 'Spaar je club gezond'. Woord en Daad is één van de
deelnemende clubs/organisaties. U kunt de punten zelf online schenken aan Woord en Daad,
maar u kunt ze ook in de brievenbus bij Boveneind N.Z. 90 inleveren. Zo krijgt Woord en
Daad aan het einde van de actie een geldbedrag uitgekeerd. Van harte aanbevolen!

Dank– en bidpunten
Wij willen danken voor:
- de rijke oogsten, voor mens en dier
- dat de kinderen weer naar school kunnen
- de prachtige herfst, met heerlijk weer
Wij willen bidden voor:
- dat hopelijk al het winterwerk door kan gaan
- allen die ziek zijn, en met 'wonden' leven
- mensen die eenzaam zijn of zich eenzaam voelen, geef ons de lust om ze op te zoeken

…………………………………………………………………………………………….

Bericht over Lotte Overbeek
Hallo allemaal,
Hier weer een berichtje van Lotte.

We mogen dankbaar terugkijken op afgelopen zomer. Allereerst waren wij als gezin
uitgenodigd bij Villa Pardoes. Dit park behorend bij de Efteling, bestaat uit 12 aangepaste
woningen. We ontmoeten er allemaal gezinnen met een ziek of gehandicapt kind, wat veel
herkenning gaf. Fijn om met het hele gezin bij elkaar te zijn en de zorg van Lotte samen te
delen. Aan alles was gedacht, het voelde als een warm bad. We hebben de Efteling bezocht,
gezwommen en er werden foto ’s gemaakt van ons, nu complete gezin.
Enkele weken daarna is Lotte in het WKZ geopereerd aan haar rug. Een scoliose operatie.
Doordat Lotte niet zelfstandig kan zitten, is haar rug krom vergroeid. Door middel van een
zogenaamde kijkoperatie is haar rug inwendig recht en vast gezet. Met een kijkoperatie is de
kans op complicaties een stuk kleiner. Uiteraard werd deze operatie uitgevoerd onder
algehele narcose en heeft Lotte aan de beademing gelegen. Wij moesten 24/7 bij haar blijven,
omdat Lotte natuurlijk zelf niets kan aangeven en wij ook haar eventuele epilepsie konden
monitoren. Na vijf dagen werd Lotte liggend met een ambulance teruggebracht naar Heeze,
daar zij nog niet zo lang in haar rolstoel kon zitten. Deze was trouwens in het ziekenhuis al
aangepast, omdat haar houding na de operatie is veranderd. Inmiddels zijn we alweer een
paar maanden verder en is bijna alle pijnmedicatie bij haar afgebouwd.
Groeten van de familie Overbeek

……………………………………….……………………………………………………
We leven elke dag met angst over wat de toekomst brengt,
maar krijgen elke dag van God de rust om vandaag te leven.

Open kaart | In gesprek met elkaar
Deze keer ben ik, Aart van de Vlist, bij buurman Dirk Boom. Dirk Boom woont samen
met zijn vrouw Annemieke al vanaf hun huwelijk in Benschop. Samen hebben zij 6
kinderen: 3 eigen en 3 pleegkinderen. Daarnaast vangen zij ook kinderen op die in
crisissituaties uit huis moeten worden geplaatst. Zij hebben vorig jaar een lintje
ontvangen voor dit mooie werk. Dirk is heel handig en creatief. Hij heeft in het
verleden veel betekend voor de club en VBW .
Vraag 1: Wat heb je met de plaats waarin je woont?
Ik ben blij dat ik in Benschop woon : Rust en ruimte om mij heen. Ik zou echt niet in de
stad kunnen wonen.
Vraag 2: welke vakantie vergeet je nooit meer en waarom niet?
Het was in Luxemburg, alle mensen van de camping gingen met elkaar naar de kerk.
Dat heeft echt indruk op mij gemaakt: Het oude gebouw zat vol mensen die zongen en
God kreeg de eer! Ook met Pinksteren kamperen tijdens de
opwekkingsconferentie met zeer grote getale zingen is echt hartverwarmend!

Vraag 3: Wat denk je dat mensen het meest in jou waarderen?
Moeilijke vraag! Ik denk omdat ik altijd de rust bewaar en dat ik betrouwbaar ben.
Vraag 4: Wat betekent geloof voor jou?
Alles, het bepaald m’n hele leven.
Vraag 5: “Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere
gelegenheid” (Coll 4:5). Hoe kunt je dit in praktijk brengen?
Door in gesprek te gaan met mijn islamitische collega’s.
Vraag 6: Een ervaring die mij in mijn geloof heeft doen groeien is:
Het was in de laatste fase van het leven van mijn vader: Ondanks alle pijn die hij moest
verdragen was hij zo’n getuigenis door het vertrouwen dat hij had op God!
Hartelijk dank voor je openheid, leuk om je op deze manier beter te leren kennen!
…………………………………………………………………………………………….

Zing van zijn trouw
oneindig groot
Hij is bij u, jou en mij
Juist in de ergste nood
Leo Heuvelman

Bericht vanuit de kerkenraad
Er staat het komende winterseizoen een aantal zaken op de agenda die grote
veranderingen teweeg brengen. Zo is het emeritaat van dominee Bos aanstaande.
Medio april 2022 gaat dominee Bos afscheid nemen wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. Na ruim 21 jaar komen we in een zogenoemde vacante
periode terecht. Een periode waarin de Kerkenraad samen met de gemeente op zoek
gaat naar een nieuwe predikant.
Het beroepingswerk gaat van start zoals dat heet in het kerkelijk leven. Een periode
van overleg over van alles en nog wat. De gemeente heeft daarin een belangrijke stem.
Procedures vragen een gezamenlijke inzet van gemeente en kerkenraad. Daarin zullen
jong en oud de vraag voorgelegd krijgen hoe we de toekomst voor de gemeente zien
en wat we daarin verwachten van een te beroepen predikant.
Vragen die we stap voor stap met elkaar gaan beantwoorden. Stappen zetten met
elkaar vraagt overleg, vraagt inzet om deel te nemen aan commissies en vraagt gebed.
Want hoewel het alles heel zakelijk kan zijn is het dat maar zeer ten dele. We zijn een
geloofsgemeenschap geroepen door Christus, in het verstaan van die roeping ligt onze
kern. Tot Hem richten we ons om leiding en helderheid. Denk in uw gebeden altijd aan
uw gemeente en wat daarin nodig is. Geloof en gebed wordt gevraagd.
En tweede zaak die de volle aandacht van de gemeente vraagt is het grote aantal
vacatures die ontstaan in de kerkenraad. Er zijn aan het einde van dit jaar acht
vacatures. Vacatures die om invulling vragen maar waarbij we waarschijnlijk ook
moeten kijken naar andere vormen van wijkwerk. De vraag ligt ook voor of we met
een zelfde aantal bevestigde ambtsdragers verder moeten gaan. Wellicht zijn er
bekwame vrouwen en mannen die zich willen inzetten voor de gemeente. Dat kan zijn
dat deze bezoekwerk gaan doen, de krachten bundelen in het Wijkgericht werken.
Waarbij de kerkenraad meer gaat faciliteren en coördineren terwijl de contacten
onderhouden worden door niet bevestigde ambtshelpers m/v.
Al deze dingen zullen in nauw overleg met de gemeente vorm gegeven gaan worden.
De kerkenraad vraagt de gemeente met elkaar het gesprek aan te gaan over deze
ontstane vragen in de komende periode.
We zijn dankbaar voor het vele werk dat door vrijwilligers gedaan wordt. Toch kan een
gemeente slechts dan functioneren als we elkaar tot hand en voet zijn. Ieder op haar of
zijn plaats is deel van dat lichaam. Christus is het hoofd en wij zijn met elkaar de leden.
…………………………………………………………………………………………….
Als je je hele leven mag bezighouden met wat je graag doet,
ben je rijk betaald.

Ik mis je zo!
Woensdagavond, 2 oktober, was er een avond in Rehoboth met ouders die een kind hebben
verloren. Ds. S.J. van der Velde was uitgenodigd om iets te zeggen over het gemis en de verwerking.
Het leek me goed om hier iets van door te geven… Er was veel belangstelling en doordat sommige
mensen iets vertelden van wat ze meegemaakt hadden en hoe men dat beleefde was het ook heel
teer en breekbaar.
Verslag
Ds. Van der Velde had als titel gekozen voor zijn inleiding: Ik mis je zo! Bij de afzonderlijke woorden
stond hij stil.
Ik. Wie mist er een kind? Het blijkt dat iedereen anders omgaat met zijn verdriet. Vrouwen heel
anders dan mannen. Mannen verwerken het vaak in stilte, terwijl vrouwen er juist graag over praten.
Een man vertelde dat hij kilometers door het bos had gelopen en niet wist waar hij het zoeken
moest. De glans was van zijn leven af. Dat beaamden meer mensen. Een kind verliezen is erger dan
een vader of een moeder of man of vrouw verliezen, werd er gezegd. Het heeft zo'n impact dat
sommige vertelden nooit meer te hebben kunnen lachen. Nooit meer echt plezier te hebben gehad.
Anderen vertelden weer hoe ze kracht kregen van God. Uitgebreid hebben we Bijbelgedeelten
besproken die in die verdrietige tijd kracht gaven.
Mis. Het gemis werd met elkaar besproken. Wat mis je nu precies? Zijn lach. Haar gezicht. Zijn
stoere fiets. Haar stem. Sommigen vertelden dat ze een kind hadden verloren bij de geboorte en
het niet meer mochten zien. Anderen over een kind dat verongelukt was en om die reden niet
meer te zien was. Maar wat heeft dat grote psychische gevolgen! Deze ouders hebben altijd nog het
idee dat hun kind leeft. Terwijl ze weten dat het niet kan, toch altijd denken dat hij of zij op een dag
er weer is......
Je. Wie was het kind dat verloren is? Is het anders om een ouder kind te verliezen waar een band
mee is of een kind wat levenloos is geboren? Het maakt het wel anders, maar het verdriet is er in
alle situaties. Er werd verteld van een gehandicapt kind wat gestorven was. De moeder gaf aan dat
ze van dit kind misschien nog wel het meeste hield, omdat het altijd hulp nodig had.

Zo! In dit woord zit de emotie. Het is alsof er een stuk van je afgescheurd is, hoorde ik een moeder zeggen. En die pijn blijft en gaat nooit meer over.
Leerpunten voor de gemeente. Bij dit laatste onderdeel ontstond er een gesprek over hoe
andere mensen er mee omgaan. Dat was schrikken om te horen. Iemand vertelde dat ze op de WC
bij een zus zat en op de verjaardagskalender zag dat de naam van haar kind was doorgestreept. Dat
kwam heel hard binnen. Een ander vertelde dat hij een brief kreeg van de belastingdienst dat hun
zoon was 'afgevoerd', zodat er geen kinderbijslag meer binnen kwam. Ook dat was een mokerslag.
De moeder van het gehandicapte kind vertelde onder tranen dat iemand had gezegd dat het maar
beter was zo. Dat gehandicapte kind had toch geen leven. Wat lomp! Sowieso werd breed herkend
dat andere mensen er niet echt goed raad mee weten. Ze ontwijken je of praten nergens meer
over. Of gaan er vanuit dat je het nu wel te boven bent. Op de avond kwam naar voren dat het juist
zo helpt om ook na jaren toch nog eens te vragen naar het overleden kind en hoe de ouders dat
ervaren. Of een kaartje te sturen bij zijn of haar sterfdag/verjaardag. Daar hoeven echt geen hele
verhalen op, maar om zo te laten merken dat we meeleven. Ook voor predikanten vond ik het een
eyeopener. Hoe vaak wordt er niet gebeden in doopdiensten voor hen die geen kinderen kunnen
krijgen? Maar juist heel weinig voor ouders die een kind verloren hebben.

Samenvattend was het een heel mooie avond. Als gemeente kunnen we hiervan leren om niet zomaar aan het verdriet van een ander voorbij te leven. Maar op een ontspannen manier het gemis
bespreekbaar te maken als de gelegenheid zich voordoet. Juist in de gemeente van Christus zouden
we steun aan elkaar kunnen hebben door echt met elkaar mee te leven.
Ds. M.P.D Barth
- gekregen van een ouder gemeentelid die zelf veel heeft meegemaakt. -

…………………………………………………………………………………………….

Bericht vanuit de zendingscommissie|Goede Doelenmarkt
Dit jaar wordt wederom, nadat we vorig jaar pas op de plaats moesten maken, op Dankdag een
Goede Doelenmarkt georganiseerd. Dankdag is een dag om de Heere God te danken voor álles
wat Hij geeft, maar tegelijkertijd ook een dag om de délen van wat Hij geeft.
Daarom op DV 3 November in Maranatha zoals vanouds de Goede Doelenmarkt. Zoals
gebruikelijk is de markt na de ochtenddienst met de kinderen van 10:30 tot 12:00 uur en na de
avonddienst van 21:00 tot 22:00 uur.
De koffie en de cake staan klaar!
Op de markt worden onder andere fruit, sfeerartikelen, groendecoratie, kaarten, producten uit
Frankrijk (via de familie Lustig) en boeken verkocht. De opbrengst hiervan is voor diverse goede
doelen. Welke dit zijn wordt later nog bekend gemaakt.
We hopen u te ontmoeten op de Goede Doelenmarkt !
PS; heeft u een goed doel waarvan u vindt dat deze ook op de Goede Doelenmarkt moet staan dan
horen wij dit graag van u!
(een en ander onder voorbehoud en met inachtneming van de Covid-maatregelen)

…………………………………………………………………………………………….
Zonnige Herfst
O God, wat is dit mooi: het donker-bronzen blad
van beuken en het vlammend rood van eiken,
die wel op gloeiende flambouwen lijken,
de gouden berken langs het heidepad.
De feestelijke zon, de strakke, blauwe lucht,
de dennen, die als sombere soldaten
het bos er achter in het donker laten,
een vleugje wind, als een verrukte zucht.
de herfst is een nieuw lied op een oude wijs;
de lucht is vol van prikkelende geuren.
Uw goddelijk palet heeft duizend kleuren.....
In elke herfst is iets van 't paradijs!
Nel Benschop

Bericht vanuit de diaconie | Dorcas-actie wordt doelcollecte
Al een heel aantal jaar hebben we met de Goede Doelenmarkt ook de
boodschappenactie van Dorcas. We brachten boodschappen naar Maranatha waarna
die boodschappen uiteindelijk in Oost-Europa uitgedeeld werden, het laatste jaar
deden we dit in samenwerking met de Plus.
Door de coronacrisis heeft Dorcas opnieuw gekeken naar hoe zij deze actie
vormgeven. Omdat er vorig jaar geen mogelijkheid was om boodschappen in te
zamelen, om drukte in supermarkten te voorkomen, hebben zij geld ingezameld om
lokaal boodschappen te kunnen kopen. Dit is hen heel goed bevallen, temeer omdat zo
nog beter afgestemd kan worden met lokale bevolking wat zij voor boodschappen
nodig hebben en tegelijk daar ook de economie te helpen door daar de inkopen te
doen. Dorcas heeft besloten voortaan geen boodschappen meer in te zamelen, maar
geld, om dan in Oost-Europa de boodschappen te doen.
Als zendingscommissie wilden we concreet voor Dorcas de handen uit de mouwen
steken. Door de beslissing om nu alleen geld in te zamelen, valt onze concrete
boodschappen sjouwen weg. We hebben daarom als zendingscommissie besloten te
stoppen om op de Goede Doelenmarkt daar te staan voor Dorcas. Als
zendingscommissie zullen we dit jaar producten uit Frankrijk verkopen voor de Familie
Lustig die wij daar ondersteunen.
In overleg met de diaconie, en om Dorcas niet in de kou te laten staan, is er
afgesproken dat op zondag 31 oktober de doelcollecte zal zijn voor Dorcas. Hierbij
kunt u dus uw gift geven aan Dorcas zodat zij boodschappen kunnen kopen voor de
lokale bewoners in Oost-Europa.
We bevelen deze collecte van harte bij u aan!
…………………………………………………………………………………………….

Vanuit de kerkenraad| Muziekgroep en zingen na de dienst
De Muziekgroep verzorgt de muziek en zang tijdens het zingen na de dienst. Zingen na
de dienst is op de laatste zondag van de maand. Daarnaast zijn er themadiensten
waarbij enkele liederen onder begeleiding van de Muziekgroep worden gezongen in de
dienst.
Nu is de vraag gesteld: “Gaan we als deze diensten samen vallen schuiven met zingen
na de dienst?” Hoewel er van alles te bedenken is om wel en niet te schuiven heeft de
Kerkenraad besloten dit niet te doen. We zingen na de dienst op de laatste zondag van
de maand en als dit samenvalt met een themadienst is dat een extraatje. Het stoort
uiteindelijk op geen enkele manier de normale gang door het kerkelijk jaar heen.
Laten we God de lof toezingen op alle plaatsen die er voor open zijn!

Programma ouderenmiddag
Het winterseizoen 2021-2022 staat voor de deur.
U bent weer hartelijk welkom in Maranatha voor ontmoeting, luisteren naar een
meditatie, samen zingen en in de meeste gevallen een speciaal onderwerp. Voelt u zich
(nog) te jong?! Dan bent u op de juiste plaats bij ons en kunt u misschien ook iets voor
een ander betekenen. Wilt u worden opgehaald, bel dan naar Anja de With
tel: 06-55566476.
Dinsdag 5 oktober:

‘Waar komen oud-hollandse snoepjes vandaan?’
Martin en Emmy de Bruin

Dinsdag 16 november:

‘Hoor mijn gebed’ | Dhr. Karel Snijders

Dinsdag 14 december:

Kerstviering met kinderkoor ‘de Parels’

Dinsdag 18 januari:

‘Strenge winters’ | Krijn van der Ham

Dinsdag 15 maart:

‘Schotland’ | Corry de Jong

Dinsdag 5 april:

‘Bijen’ | Imker Gerard van de Braak

De middagen beginnen, tenzij anders vermeld, om 14.30 uur en zijn omstreeks 16.30
uur afgelopen. Wij hopen u allen D.V., onder voorbehoud van de coronamaatregelen,
weer te ontmoeten op deze bijeenkomsten.
Het damescomité
…………………………………………………………………………………………….

Bericht van Stichting Ontmoeting
De avonden worden weer langer en dan wordt het weer tijd voor de speculaas van
Ontmoeting. We hopen dit jaar weer langs te komen op D.V. woensdag 29 sept. om u in
de gelegenheid te stellen om het ambachtelijke speculaas van de Molen te kopen.
1 pakje kost € 2,50, 3 voor € 7,00 en een doos van 14 pakjes kost € 28,00.
Bent u niet thuis, dan brengen we de speculaas
later bij u langs, bestellen kan bij Nelly 452471 of
Eerida 451636. Van harte hopen we dat u deze
actie zult steunen en de mensen die de zorg en
aandacht van Ontmoeting krijgen zijn u dankbaar!

Agenda
Kerkdiensten zijn met beeld en geluid te volgen via kerkomroep.nl

Week 39
Zaterdag 02-10
Gemeentedag
Week 40
Zondag 03-10
9:30 Ds. C. Bos; Opening winterwerk
18:30 Ds. A.J. Sonneveld uit Lopik
Dinsdag 05-10
14:30 Ouderenmiddag

Week 41
Zondag 10-10
9:30 Ds. C. Bos
18:30 Ds. C.D. Zonnenberg uit
Hardinxveld-Giessendam
Vrijdag 15-03 t/m maandag 18-03
Jeugdweekend
Week 42
Zondag 17-10
9:30 Ds. J.M. Molenaar uit Ede
18:30 Prop. A.M. van Maanen uit Weesp

Week 43
Zondag 24-10
9:30 Ds. C. Bos
18:30 Ds. G.J. Glismeijer uit Nieuwegein;
Themadienst en koffie drinken
Vrijdag 29-10
19:30 Boekentafel en mutverkoop
Week 44
Zondag 31-10
9:30 Ds. C. Bos
18:30 Ds. M. v/d Ruitenbeek uit Wilnis

Terugkerende activiteiten
Catechisatie (wekelijks)
- 12-15 jaar; maandag 19:00
- 16-18 jaar; dinsdag 19:00
- 18+; dinsdag 20:00
- Belijdenisgroep; maandag 20:30
Kinderkoor (wekelijks); dinsdag 15:00
Club 14-16 jaar; 08-10, 22-10 19:30
JV 16+;
10-10, 24-10 20:00
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