
 
                                                                    oktober 2021 
Preekrooster Erediensten aanvang 10:30 uur 
26 sept.       ds. S. van Kammen 
3 oktober     ds. S. van Kammen 
12 oktober   ds. G. Scholten 
17 oktober  mevr. B. Heckel 
24 oktober   ds. S. van Kammen 
31 oktober   ds. S. van Kammen 
7 november ds. S. van Kammen Agape 

Agenda      
Vrijdag        24 sept.  Met volle mond             Consistorie 19.00uur 
Donderdag 30 sept.  Leerhuis             Nieuwe Kerk  10.00uur 
Donderdag 30 sept.  Kring Petrus en Paulus    Kerkzaal  19.00uur 
Vrijdag        22 okt.    Met volle mond              Consistorie  19.00uur 
 
Beste mensen, 
De maand september heeft in het teken gestaan van       
‘opnieuw bij elkaar komen’, o.a. met een viering waarin  
zonder belemmering het Heilig Avondmaal gevierd kon  
worden en een dienst waarin de Heilige Doop mocht  
worden bediend aan Monjairo Zeldenrust, die in  
dezelfde samenkomst welkom werd geheten door onze  
kinderkerk. 
Ook kwamen diverse kringen weer op gang, waarbij we wisselend gebruik maakten van de 
kerkruimte en de consistoriekamer. 
 
Nu oktober zich aandient doet de herfst merkbaar zijn intrede. 
Normaal gesproken maken wij ons in deze tijd op om voorbereidingen te treffen voor de 
bazaar, maar daar wachten we om de bekende reden nog een jaartje mee. 
Wat wel doorgaat is de Agapè, die op zondag 7 november plaats zal vinden. 
We melden het nu alvast zodat u zich tijdig kunt aanmelden.  
Formulier om in te schrijven ligt onder de trap. 
In de periode van 6 tot 20 oktober verblijven wij (Alie en Sietse) een aantal dagen in het 
noorden van het land. 
Bij behoefte aan pastorale ondersteuning kan het Kerkelijk Service Bureau worden 
ingeschakeld. Telefoon: 020- 6231572 
 
Hgr. SvK 

 
Israëlzondag Op zondag 3 oktober organiseert het Platform Kerk & Israël Noord-Holland 
(een orgaan van bijstand van de classis Noord-Holland) een programma ter gelegenheid 
van de Israëlzondag. Cabaretgroep Kwatsch treedt op, na afloop een drankje en een hapje. 
Aanvang 16.00 uur in de Adventskerk in Aerdenhout. Uiteraard volgens de dan geldende 
RIVM-richtlijnen. Toegang is een vrij gift. Informatie en opgave via ds. Sylvia Neuféglise, 
email: sylvia.neufeglise@kpnplanet.nl. 

Evangelisch-Luthers Dagboek 2021–2022: Het dagboek is nog te bestellen tot 26 oktober. De 
prijs van het dagboek is vastgesteld op € 17,00. Bestellen is mogelijk via intekenlijst ligt in de kerk.  

                                                                                                                                      

Predikant ds. S. van Kammen 
023-535 10 01 / 06 5064 13 69 
 
Ouderlingen:  06 5207 58 75 
 
Diakenen:       06 2753 97 13 
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