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                                                Wilt u zich ook biddend voorbereiden op de dienst? Dan bent u vanaf 9.45 uur welkom       

 Zondag13 november             Spreker:                              Charles Groot
                                                                                        Zangleiding:                  Evert Izeboud                                                    
           Oudste van dienst:              Evert Izeboud 
                          
                                                                                                          Collecte:   1. Gemeente 

                                                                                                         2. Zending Oost-Timorezen (Henk en Grace) 
 

                                                                      Zondag 20 november      Spreker:                              Rachman Yakubu 
                                                                                                       Zangleiding:                        Jenny de Haan 

                                                                         Oudste van dienst:              Pieter Donkers 
                                                                                                          
 

Sprekers voor de komende tijd                                                                                                                                                                                     
Auke van Sloten, Jan Spies, Arnold v. Heusden, Kees de Vlieger 
 
Gebedskring 
Woensdag bent u weer van harte welkom bij Leonie van 10-11 uur. Antennehof 3 IJsselstein!  
Elke eerste woensdag van de maand bezoekt de gebedskring een oudere van onze gemeente om zodoende de ouderen 
bij de gebedskring te betrekken in eigen omgeving. Uiteraard op vrijwillige basis en altijd na overleg met de betreffende persoon. 
 
Gemeentemiddag 
Fijn dat zoveel mensen zich opgegeven hebben voor de lunch. Deze keer verzorgd door de fam. Quartel en een heerlijke 
‘Jan Spies’ soep. U hebt de agenda, voor de vergadering, via de site gekregen. U vind hem nogmaals achterop deze info. 
 
Interkerkelijke Praiseavond Houten  
Op vrijdagavond 18 november is er weer een interkerkelijke praiseavond in “De Lichtboog” in Houten om 20.00 uur 
 
Achterop deze weekinfo vindt u de agenda voor de vergadering van vanmiddag, info over de kerstpakkenactie en info vanuit de 
gezamenlijke diakonieen in Nieuwegein over steun aan vluchtelingen op de boot, die in Merwestein ligt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal 
je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie 
luisteren. 
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door 
jullie laten vinden – spreekt de HEER 
Jeremia 29:11 en 12 (nbv) 

 
                                                            Week: Zondag 13 november  tot  Zondag 20 november  
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Agenda gemeentevergadering: 
• Opening: door Pieter 
• Doornemen financiele jaarverslag 2021 door Gini 
• Penningmeesterschap 
• Visie voor de gemeente 
• Taken in de gemeente en behoefte aan versterking: Beamerdienst, Geluid, Zaalcoordinatie, Zangeleiding 
• Rondvraag (vooraf door (ge)geven waarover 
• Sluiting met gebed 

 
Kerstpakkettenactie 
Ook dit jaar krijgen mensen in Nieuwegein, die van een minimum leven, weer een kerstpakket van de kerken cadeau. 
De verwachting is dat er ca. 600 tassen gevuld gaan worden. Dat is aanzienlijk meer dan vorige jaren, waarin het maximum  
Onder de 400 lag. In totaal is hier ca.€ 30 000.- voor nodig. Er zijn sponsoren en alle kerken zijn ruimhartig v.w.b. hun gift. 
Toch is er nog niet voldoende. Eerder was het zo dat gemeenteleden van elke participerende kerk een gift in natura bijdroegen 
Nu wordt er meer gezamenlijk ingekocht en is het beter om financieel bij te dragen als u dat wilt. 
 
U kunt een gift overmaken op onderstaand o.v.v. ‘Kerstpakket 2022’ 
Diakonie PGNN tbv giften Penningmeester Jenny van Gent, jaj.vangent@gmail.com 
 
Onderstaand kaartje is bijgevoegd in de kerstpakketten. Bid en geef, juist in deze tijd mogen we het licht en de liefde van God laten 
zien. De comissie Kerstpakketten ziet uw gift graag voor 25 november tegemoet! 
 

 
 
Kerstpakketten gevangenen 
Ook voor de gevangenen in Nieuwegein worden weer kerstpakketten gemaakt, evenals vorig jaar.  Zo n pakket kost €12.50  
Voor dit doel kunt u een gift overmaken op rekeningnummer NL 22 RABO 0116 2158 44 tnv diaconie Rijnwaarde  
o.v.v kerstpakket PI Nieuwegein. 
 
Vluchtelingen 
Vanaf deze maand worden er bijna 100 vluchtelingen opgevangen op de Princes, een cruiseschip dat ligt aangemeerd tegenover het 
Cals college. Ze blijven hier vier maanden. De vluchtelingen verblijven met 2 personen in een kamertje met eigen toilet en douche. 
Daarnaast is er een gemeenschappelijke ruimte. Op de boot wordt voor de vluchtelingen gezorgd, er is eten, verzorging, veiligheid en 
begeleiding.  
Het zijn mensen waar de asielprocedure nog voor gestart moet gaan worden.  
Ze komen uit veel verschillende landen, maar niet uit ‘veilige’ landen. 
Er is behoefte aan aanbod van activiteiten. Bijvoorbeeld wandelen, Nederlands leren, muziek maken, schilderen en tekenen, spelletjes 
(op de boot), sporten, etc.  
Dit is iets waar wij als gemeenteleden misschien een bijdrage aan kunnen leveren. Een woonbegeleider is hier dan bij aanwezig.  Veel 
Nieuwegeinse organisaties hebben ruimtes ter beschikking gesteld.  
Denk aan sportzalen, ruimtes met muziekinstrumenten, creativiteitsruimtes buiten het schip. Zou jij een activiteit willen begeleiden? Of 
gewoon eens wandelen met een groepje? Een kopje koffie drinken op het schip? Een spelletje doen? Een zang/muziekmoment 
verzorgen? De diaken van je gemeente kan je verder helpen bij het leggen van de contacten. (Jenny) 
 
Er zijn ook christenen onder de vluchtelingen. Ze mogen uitgenodigd worden in een van onze gemeentes. 
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