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Dienst van vandaag:  
ds. L. M. Schermers 

Jubileumdienst 125 jaar gereformeerde kerk  
Krimpen aan de Lek 1 juni 2014  m.m.v. Quintare 

Thema: Vuur dat nooit meer dooft 

Lezing Exodus 3: 1-6 

Lezing II Tim. 1: 3-10 

 
 
Maaltijd 

Zoals de meesten van jullie ondertussen wel zullen 

weten, gaan ik en mijn beste vriendin (Ryanne) van 9 
juli t/m 20 augustus naar Oeganda om 

vrijwilligerswerk te doen. Tijdens de jeugddienst van 
18 mei hebben wij hier al het een en ander over 

verteld en de collecte was toen ook gedeeltelijk voor 

ons. We hebben hier een mooi bedrag mee opgehaald 
en daar willen wij u allemaal hartstikke voor bedanken. 

Tijdens onze presentatie vertelden wij ook over een 
maaltijd die wij zouden gaan organiseren om geld op 

te halen. De datum staat nu vast. De maaltijd (buffet) 
is op 13 juni in de Ontmoetingskerk. U bent welkom 

vanaf 18.00 u. Er is geen leeftijd aan verbonden, 

iedereen is welkom, van jong tot oud! U kunt u 
aanmelden op de inschrijflijst naast het koffieloket of 

bij Suzanne Lankhaar. Ook kunt u zich aanmelden om 
iets lekkers te maken voor op het buffet. De entree is 

voor volwassenen €15,- en voor kinderen €7,50 p.p. 

Wij hopen op veel inschrijvingen, zodat we een mooi 
bedrag kunnen ophalen voor het kinderdorp in 

Oeganda en natuurlijk een gezellige avond hebben met 
zijn allen!! Groetjes Suzanne Lankhaar (en Ryanne 

Reyngoudt) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Zondag 1 en 8 juni 2014. 
Zoals u hebt kunnen lezen in de Samen Wijzer en op 

de Zondagsbrieven wordt er voorbereiding gedaan 
voor de twee diensten nl.: 

Herdenkingsdienst  (Thema : Vuur dat nooit meer 

dooft) en Pinksteren (Thema : Vuur en Vlam). 
Om die dagen feestelijk te laten verlopen 

zou het leuk zijn dat u/jij die zondagen 
naar de kerk komt met iets roods : kleding, 

sieraad, corsage, stropdas of iets dergelijks. 

Dit past mooi bij de thema's van die twee 
zondagen. 

Voel u niet verplicht, maar wij zouden 
het zeer op prijs stellen !!! 

Namens V. & T. en Liturgiecommissie. 
 

Feest van de Geest 

Op de achterkant het programma voor de tijd tussen 
Hemelvaart en Pinksteren 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

... Mevr. Hesse –Jongeneel voor haar verjaardag.  

De bloemen van Hemelvaartsdag zijn gegaan naar 
Mevr. J. Voogt-Hordijk voor haar verjaardag. 

 
Koster 

31-05 t/m 06-06 dhr. J. Klerk 

07-06 t/m 13-06 dhr. P. van Gorkum 
 

Kerkdienst zondag 8 juni, Pinksteren 
10.00 uur ds. L. M. Schermers 

 


