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Dienst van vandaag:  ds. J. W. Leurgans 
 

Zieken die elders verblijven: 
Mw. Silvia Bouwman is vandaag jarig Een kaartje is 

welkom! 

Ze verblijft tijdelijk in de 
GGZ Rivierduinen, afd. D, 

Jac. P. Thijsselaan 45 
2803 RT Gouda. 

 

Mw. W. Hollestein is geopereerd en herstelt in 
Laurens Intermezzo Zuid, kamer 507. 

Motorstraat 110, 
3083 AP Rotterdam. 

We leven ook met haar mee. 
 

Startzondag 

Op zondag 16 september is het weer startzondag. 
Graag luiden we het kerkelijk jaar gezamenlijk in. Na 

de dienst hebben we daarom een korte activiteit 
gepland in het kader van het nieuwe jaarthema. U 

bent uiteraard allemaal van harte welkom! 

We zijn nog op zoek naar gemeenteleden die het leuk 
vinden om iets lekkers te bakken voor bij de koffie. 

Lijkt u dat leuk, laat het dan aan één van de 
commissieleden van V&T weten! 

Commissie V&T 

Monique van der Knijff, Leny Kodde, Marian Landman, 
Martine van Leerdam en Ellen van Westen 

 
Oproep 

In de week voor Kerst wordt in ons dorp vanuit beide 
kerken en het cultuurhuis een kerstwandeling 

georganiseerd. Vanaf de start worden de deelnemers 

meegenomen langs verschillende scènes waarin het 
kerstverhaal  in woord en beeld wordt verteld. 

De scènes worden op verschillende locaties in het dorp 
gespeeld. De voorbereidingen zijn in volle gang. Op dit 

moment zijn we op zoek naar spelers voor de 

verschillende scènes, figuranten, muzikanten 
en decorbouwers. Lijkt u het leuk om een bijdrage aan 

dit evenement te leveren? Stuur dan voor voor 12 
september a.s. een mail aan Nicolien Kortenoeven 

(nicolien.kortenoeven@outlook.com) of bel haar: 06-
1149 8855. Ook voor nadere informatie kunt u bij  

haar terecht. 

Kernteam Kerstwandeling Krimpen aan de Lek 
 

Samenwijzer 
De kopij voor de SamenWijzer 34.1 over de periode 9 

september t/m 28 oktober 2018 dient uiterlijk zondag 

2 september a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn 
 

 

De Voedselbank zoekt vrijwilliger! 
Gezocht vrijwilliger voor de Voedselbank “IJssel en 

Lek” voor het bezorgen van voedselpakketten in 
Krimpen aan de Lek. De pakketten worden opgehaald 

in Lekkerkerk en ongeveer 1 maal per 3 weken ben je 

aan de beurt met rijden.  Laat deze mensen niet in de 
kou staan!  U kunt u aanmelden bij de hervormde 

diaken Teun Naaktgeboren, 
teunnaaktgeboren@hotmail.com of bel; 06-37297042. 

 

Collecte 2 september: Noodhulp Lombok  
Het Indonesische eiland Lombok is afgelopen weken 

zwaar getroffen door hevige aardbevingen. Het 
natuurgeweld kostte al aan ruim 450 mensen het 

leven. 350.000 mensen zijn hun huis kwijt. We zorgen 
voor noodopvang in tenten, materiaal om de huizen 

weer op te bouwen en schoon drinkwater. Helpt u ook 

mee om samen deze vreselijke situatie te veranderen 
voor de kinderen en zwangere vrouwen op Lombok? 

 
Bazaar september 2018 

Voor de bazaar (vrijdag 21 september 15.00 tot 22.00 

uur en zaterdag 22 september van 11.00 tot 16.00 
uur) willen wij uw medewerking vragen. 

Wij zijn op zoek naar mensen die soep willen maken 
en ook naar mensen die taart en/of koek willen 

bakken. In de Ontmoetingsruimte hangt een 

intekenlijst waarop u kunt aangeven wat u wilt maken. 
Ook kunnen we nog medewerkers gebruiken, o.a. 

mensen die plankjes willen verkopen voor het rad van 
avontuur, mensen die willen helpen bij een spel en ook 

(heel belangrijk!) mensen die na afloop op zaterdag 
willen helpen met opruimen. Graag intekenen op de 

lijst in de Ontmoetingsruimte als u zich nog niet heeft 

opgegeven; aanmelden bij één van de commissieleden 
kan natuurlijk ook. We verzoeken nadrukkelijk ook de 

jongeren om te reageren!  
Natuurlijk kunt u nog steeds spullen voor de 

rommelmarkt aanleveren: boeken en andere spullen 

(a.u.b. géén kleding, wel sjaaltjes en andere 
accessoires en alleen gewassen knuffels) in de 

jeugdruimte. Met vriendelijke groeten van de 
bazaarcommissie, Ruud, Cobie, Gera, Marcel, Eric 

Huizer en Els van Westen 
 

De bloemen van vandaag  zijn voor ……  

…..  Mw.v.Vliet-Kwinkelenberg voor haar verjaardag. 
 

Koster 
01-09 t/m 07-09 dhr. C. Hesse  

08-09 t/m 14-09 dhr. L. Hordijk 

 
Kerkdienst  zondag 9 september 

10.00 uur ds. G. H. Offringa 
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Opnieuw een reis naar Israël.  
Twee jaar geleden zijn enkele gemeenteleden uit 

Krimpen samen met leden uit de kerk van Haastrecht 

naar Israël en Jordanië gereisd.  
Dat is een indrukwekkende en onvergetelijke reis 

geworden. Ds. Anja van Alphen en ik hebben in 
overleg met de gids van de vorige keer opnieuw een 

plan gemaakt voor een reis naar Israël met een wat 

ander programma. Naast Jeruzalem en de omgeving 
van het Meer van Tiberias, hoogtepunten die niet 

mogen ontbreken, bezoeken we nu meer de prachtige 
natuurgebieden van Israël.  En ook daar komen we op 

plaatsen die we uit de Bijbel kennen.  

Het belooft weer een mooie en afwisselende reis te 
worden. We hebben er veel zin in.  

De reis is gepland in het voorjaar van 18 tot 26 
februari, dan is het nog niet zo warm en is de natuur 

heel mooi. Ben je benieuwd of het iets voor je is, kom 
dan naar de informatieavond op 5 september in de 

Geref. Kerk van Haastrecht, Hoogstraat 134, 20.00 

uur. De gids, Ruth van Wijk, is dan in Nederland en 
komt vertellen over de reis. Zij kan al je vragen 

beantwoorden. Je moet er wel een ritje naar 
Haastrecht voor maken, maar Ruth kon niet op 2 

avonden. Natuurlijk kun je ook bij mij terecht met 

vragen. Dus ieder die meer wil weten is hartelijk 
welkom op 5 september.  

Margreet Gouwens-de Gier (06 19897770) 
 

 
SENIORENMIDDAG 

Donderdag 13 september starten we weer met de 

seniorenmiddagen in 't Voorhof, aanvang: 14.00 uur. 
Deze eerste middag van het nieuwe seizoen gaan we 

met de NVWK (Natuur en Vogelwerkgroep 
Krimpenerwaard) op stap. 

De heer Max Ossevoort neemt ons mee de natuur in 

met een presentatie van de flora en fauna uit onze 
omgeving. 

Aan de hand van mooie beelden vertelt hij wat er 
allemaal te zien en te beleven is. 

De teruggang van de weidevogelstand, de idylle van 

het Loetbos, een uilenkast in een kerktoren zullen 
hierbij ook ter sprake komen. 

En natuurlijk ook wat er door de werkgroep allemaal 
gedaan wordt om een en ander in stand te houden. 

Het belooft een mooie middag te worden waar we u 
allen weer hartelijk voor uitnodigen. 

Onze chauffeurs staan vanaf 13.15 uur bij De 

Dertienhuizen voor u klaar om u naar 't Voorhof te 
brengen. 

Voor ander vervoer kunt u tot 11 september bellen 
naar: Dicky Bremmer, tel. 510480. 

Tot ziens op 13 september, 

De gastvrouwen. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Voedselbank – Product van de maand 

Het product van de maand september is Visconserven 

(tonijn of zalm).   Het inzamelen is voor het 
uitgiftepunt van de Voedselbank IJssel en Lek te 

Stolwijk. Het product kan worden ingeleverd in de 
daarvoor bestemde krat die staat bij het ZWO-bord in 

de ontmoetingsruimte. Alvast bedankt! 

 
UITNODIGING Israël avond: 

Georganiseerd door: “vrienden van Israël in de 
Krimpenerwaard”, Woensdagavond 12 september, in 

’t Venster aan de Jan Ligthartstraat 68 

te Lekkerkerk.  
Spreker is ds. Oscar Lohuis 

Thema: De terugkeer van de Joden naar het land 
Israël. Aanvang 19.45 uur, 

Inloop 19.15 uur – koffie/thee. 
Aanbieding Israël producten. 

Weet u van harte welkom! 

 
 

Presentatie reis Oeganda 
Wij ( Aza en Erika) kijken terug op een zeer 

indrukwekkende reis naar Oeganda. Meebouwen aan 

het familiehuis, helpen met het werk op Noah’s Ark en 
onze toeristische uitstapjes waren een bijzondere 

ervaring. Op dinsdagavond 11 september aanvang 
20.00 uur is er een presentatie van de reis in 

kerkgebouw De Ark in Krimpen a/d IJssel.  
U/ jij bent van harte uitgenodigd 

Heeft u geen vervoer, laat het ons weten. (514211) 

 
 

 
 

 


