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Voor de lichtjesavond van 1 november op de begraafplaats verzamelen we glazen potjes. We 

hebben er veel nodig en de tijd is kort. Dus vraag aan familie en buren, of misschien wil 

iemand wel ‘posten’ bij een glasbak. Graag schoon en zonder etiket aanleveren 

 

Dank aan allen die zaterdag kleding hebben aangedragen voor Max’s kledingactie van 

Mensen in Nood. 

 

Het is herfstvakantie de komende week zijn wij daarom afwezig. 

 

Micha, een zangstuk  

Zondag 27 oktober 14.30 uur Dorpsstraat 364 

De cantatedienst is één van de bijzondere gebeurtenissen ter gelegenheid van het 125-jarig 

bestaan van de Hervormde Kerk Assendelft. De toegang is vrij, bij de uitgang is een collecte 

ter bestrijding van de gemaakte kosten 

Het Bijbelboek Micha inspireerde componist/cantororganist Jos Martens en 

theoloog/predikant Bart Vijfvinkel tot het schrijven van een nieuw werk.  

Met indrukwekkende scheldkanonnades en scherpe spot gaat Micha tekeer tegen 

hemeltergend onrecht. De geschiedenis lijkt vastgelopen, recht is verdwenen uit het land, 

maar Micha verkondigt daartegenin het Woord van God, de andere mogelijkheid: ‘Jou is 

gezegd wat goed is. Niets, nee niets anders, dan recht te doen en lief te hebben en zo mens te 

zijn.’  

Micha’s woorden hebben ook vandaag nog alle actualiteit.  ‘…dat vreemde Woord uit een 

lang geleden samengesteld geschrift. De roep van Godswege om menselijkheid, om een 

humane samenleving, dwars tegen alles in.’  

 

Het is Wereldmissienmaand. De Tweede Schaalcollecte is dit weekend bestemd voor de 

missie. 

 

Die ons aankijkt  

God die ons aanspreekt met de woorden van de zwaksten,  

mensen zonder baan of loon, vrienden zonder zin of hoop,  

jongeren zonder diploma en ouderen zonder opdracht,  

partners zonder vrede en alleenstaanden zonder relatie,  

geef dat wij luisteren naar uw stem,  

zo alledaags nabij.  

  

Dan zullen wij vreugde vinden in de kleine solidariteit  

die we zelf kunnen opbrengen en in de grote solidariteit   

die wij afdwingen met velen.  

Zo blijven wij uw bondgenoten  in deze ongelijk verdeelde wereld.  

 

Uit: Bezinningsboekje, Missio 
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Op dinsdag 15 oktober is overleden Mia Jak. 

Zij woonde aan de Ruimtevaartlaan en werd 87 jaar.  

Haar uitvaart is dinsdag 22 oktober om 11:00 uur. 

 

AGENDA 

 

 Maandag, 13:30 uur “Rotsrapen” 

 Maandag, 20:00 uur PCI huiskamer  

 Dinsdag, 20:00-21:30 uur “Geloven nu”  Pastorie 

 Vrijdag, 15:30 uur Eucharistieviering in Rosariumhorst 

 Zaterdag, 19:00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Voorganger: Pater G. Noom 

 Zondag, 10:00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 

 

  Voorganger: Pastor T. Molenaar 

 

De collecte vorig weekend was € 234,25 

 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst. 

 


