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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van deze morgen:  
ds. van der Plicht 

Schriftlezing Jesaja 40: 12 t/m 20 en 21 t/m 31  
 

VBK 2016 Startochtend!  

Op zaterdag 21 mei 2016 van 10:00-13:00 uur is de 
eerste VBK (Vakantie Bijbel Klub) ochtend van dit jaar, 

natuurlijk in de Ontmoetingskerk!  
Een ochtend voor alle vrijwilligers en andere 

geinteresseerden om alvast helemaal in de sfeer te 
komen voor het vakantie bijbel werk in de 

herfstvakantie.  

We gaan met elkaar start maken voor de komende 
VBK. Zo gaan we nadenken over de invulling van de 

Bijbelverhalen, de knutsels of andere creatieve 
verwerkingen, de spelletjes en natuurlijk het decor en 

de aankleding.  

Kortom, genoeg te doen! Het wordt een gezellige 
ochtend om elkaar te ontmoeten en lekker bezig te 

zijn. Ken je het vakantie bijbel werk, of wil het leren 
kennen? Zet deze datum dan vast in je agenda. Vanaf 

9:45 uur is iedereen van harte welkom. En we sluiten 
de ochtend af met de bekende VBK lunch, dus je hoeft 

geen eten mee te nemen.  

In verband met de inkoop is het handig als je even 
laat weten of je komt.  

We hopen veel mensen te ontmoeten op 21 mei vanaf 
9:45 in de Ontmoetingskerk!  

Voor meer informatie en aanmelden kan je mailen 

naar vbkkrimpen@gmail.com.  
 

SENIORENMIDDAG  
Op donderdag 14 april is er weer een seniorenmiddag 

in 't Voorhof. Aanvang: 14.00 uur.  
Deze middag is de Stichting ambulancewens bij ons.  

Een heel team vrijwilligers heeft zich beschikbaar 

gesteld voor deze stichting. Zij vertellen door middel 
van een PowerPointpresentatie over verschillende 

wensen van terminale patiënten die zij vervuld 
hebben. Komt u ook luisteren naar hun verhaal over 

dit mooie en heel dankbare werk?  

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 8 maart bellen 
naar: Dicky Bremmer, tel. 510480. Ook deze middag 

zien we weer naar u uit, De gastvrouwen.  

 
Gezocht 

Wie wil er zondag 1 mei de zondagsbrief overnemen 
i.v.m. afwezigheid van de redactie. 

Graag uw/jouw reactie naar 
zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl  

 

 

Seniorenreis dinsdag 10 mei 2016. 
Als er voldoende belangstelling voor is, wil de diaconie 

dit jaar een dagje uit organiseren naar de molens van 
Schiedam. 

Programma:  

9.00 uur - Verzamelen in de Ontmoetingskerk  met 
koffie en gebak. 

9.45 uur - Vertrek met de bus voor een programma 
met een bezoek aan een molen waar een lunch 

aangeboden wordt.  Daarna volgt een rondvaart met 

een fluisterboot door de historische grachten van 
Schiedam. 

17.30 uur – Na aankomst terug in de kerk is er een 
broodmaaltijd met soep en dessert in de kerk. 

  
De prijs voor de gehele dag is 52 euro per persoon. 

Als U mee wilt gaan, dan kunt U zich uiterlijk vóór 30 

maart opgeven bij   
Agnes Huizer, Brederodestraat 2,  Telefoon 06-48 39 

85 48 (na 18.00 uur) 
We zijn dan nog op tijd om dat met de 

busmaatschappij te regelen. 

 
Israëlavond met Oscar Lohuis  

KRIMPEN A/D LEK : Op uitnodiging van ‘Vrienden van 
Israël in de Krimpenerwaard’ houdt ds. Oscar Lohuis 

op woensdagavond 20 april een lezing over Israël. 

Deze vindt plaats in de Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 
90 te Krimpen a/d Lek. Het thema van de avond is 

‘Redenen om Israël te steunen’, gebaseerd op 
Romeinen 9-11. De avond begint om 20.00 uur, met 

inloop vanaf 19.30 uur. Op de avond worden ook 
Israël-producten te koop Iedereen is van harte 

welkom. Gratis entree.  

 
COLLECTEBUS LUCI 

Zoals u weet, is het cadeau, een ets van Chagall, al 
aan Luci overhandigd, maar nog niet iedereen  

die hieraan wilde bijdragen, heeft dat kunnen doen. 

Daarom staat de collectebus ook vandaag nog in de 
Ontmoetingsruimte. Geheel vrijblijvend uiteraard! 

Marianne van der Bas 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar.... 
….Mw. N. Spruyt als groet van de kerk. 

 
Koster 

09-04 t/m 15-04 dhr. H. Broekhuizen  
16-04 t/m 22-04 dhr. C. vd Schans  
 

Kerkdienst zondag 17 april 

10.00 uur  ds. G. van Doornik 
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