
                                                                                                         

 

Zondagsbrief 
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek                               

  12 november 2017              |       http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/                       |        Nr. 1354 
_______________________________________________________________________________________________ 

Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl 

Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  Ds. T. Bouwman  
 

Vanavond  18.30 uur Try Outdienst. 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Cabaret optreden van Kees Versteeg.  

Het cabaret van Kees Versteeg is een mengeling van 

diepzinnige en droge humor, sterke, luchtige en 
ontroerende liedjes, mooie woordgrappen en een 

goede verhaallijn 
U/jij bent van harte welkom. 

Koffie en thee staan klaar vanaf  18.00 uur. 

 
Vrije week 

Voor alle drukte rond en in de decembermaand gaat 
beginnen, neem ik nog een week vrij. 

Donderdag 16 november t/m woensdag 22 november 
ben ik afwezig. In heel bijzondere omstandigheden 

ben ik via onze scriba (dhr. Sicco Kooistra, tel. 551290) 

bereikbaar. 
ds. Luci Schermers 

 
Israël avond  

Op 17 november zullen enkele gemeenteleden 

vertellen over hun ervaringen tijdens de reis naar 
Israël en Jordanië. We zullen die avond verhalen horen 

en beelden zien van veel bijbelse plaatsen zoals: 
Jeruzalem, Getsemane, Bethlehem en Nazareth. We 

hopen jullie die avond allemaal om 19:30 te mogen 
verwelkomen. Om 20:00 zal het daadwerkelijke 

programma van start gaan. 

 
Voedselbank – Product van de maand  

Het product van de maand november is 
zonnebloemolie of olijfolie. 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. 

SCHOENMAATJES GEZOCHT  
Een cadeau van kind tot kind!  

Ook dit jaar organiseren de diaconieën van beide 
kerken weer de jaarlijkse “actie Schoenmaatjes” van 

stichting Edukans. Een actie waarbij de kinderen van 

Nederland een schoenendoos met schoolspullen, 
speelgoed en toiletartikelen vullen en versieren voor 

kinderen in arme landen die dan onverwacht een 
cadeautje ontvangen.  

Inmiddels hebben al meer dan 2,6 miljoen kinderen 

meegedaan aan de schoenendoosactie. We hopen 
natuurlijk van harte dat u en uw (klein)kinderen ook 

dit jaar weer meedoen! Hoe u een schoenendoos kunt 
vullen staat uitgebreid in de folder die in de 

ontmoetingsruimte voor u klaarligt en op de website 
van Edukans (www.edukans.nl/schoenmaatjes).  

Ook een financiële bijdrage is welkom. Een doos 

versturen kost ook geld en dat kunt u storten op 
bankrekening NL10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. de 

diaconie van onze kerk onder vermelding van “Actie 
schoenmaatjes”. U kunt uw bijdrage ook in een 

envelop doen waarop u schrijft “Actie schoenmaatjes” 

en deze in de daarvoor bestemde doos in de 
ontmoetingsruimte deponeren.  

Heeft u geen gelegenheid of middelen om een hele 
doos te vullen, dan kunt u ook losse spullen, o.a. 

toiletartikelen, tekenmateriaal en schone kleine 

knuffels (zie folder/website) deponeren in een doos die 
t/m 3 december in de Ontmoetingsruimte staat.  

Op zaterdag 9 december a.s. kunt u de dozen van 
10.00 uur tot 12.00 uur inleveren in de crècheruimte 

van onze kerk. Diakenen van beide kerken zijn dan 
aanwezig om uw schoenendoos in ontvangst te 

nemen.  

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust bij Agnes Huizer, 
telefoon 06-48398548.  

Namens de kinderen van o.a. Kenia, Malawi, Oeganda, 
Albanië en Irak willen wij u bij voorbaat hartelijk 

danken voor uw gaven en inzet!  

De diaconie  
 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar….  

… Rianne de Kwaadsteniet, als bedankje. 
 

Koster 

11-11 t/m 17-11 dhr.  J. Klerk  
18-11 t/m 24-11 dhr.  J. Broekhuizen  

 
Kerkdienst zondag 19 november 

10.00 uur  ds. A.D. Noordam  

 
 

 



 
 

 
 

Quintare zingt oude meesters tijdens de zinzondag 
van de VVP op 19 november  

Op zondag 19 november geeft Quintare een concert in 

het kader van de zinzondag van de VVP afdeling 
Lekkerkerk en omstreken in de Grote- of 

Johanneskerk, Kerkplein 4 te Lekkerkerk. Quintare is 
ontstaan uit het idee om vijfstemmige muziek in 

enkelvoudige bezetting, dus voor elke stem 1 zanger, 

te zingen. Het eerste stuk wat ze instudeerden was 
Cantate Domino van Jan Pieterszoon Sweelinck. Dat 

beviel zo goed en was zo leuk om te doen dat ze er 
mee verder gegaan zijn en inmiddels is er een 

behoorlijk repertoire opgebouwd van middeleeuws tot 
hedendaags koormuziek. Op het concert van 19 

november zingen ze Oude Muziek van eind 15e tot 

halverwege 18e eeuw. Ze zingen Sweelinck maar ook 
stukken van Josquin des Prez, John Dowland, Thomas 

Bateson en Henry Purcell. Een aantal stukken worden 
begeleidt door Cees-Willem van Vliet klavecimbel en 

Diederik van Dijk cello. De dames zingen dan o.a. 2 

delen uit het Stabat Mater van Giovanni Pergolesi. 
Tevens spelen Cees-Willem en Diederik nog een 

sonate van Georg Philip Telemann en een sonate van 
Giovanni Bononcini.  

Quintare bestaat uit Meanne Voogt sopraan, Caroline 
Eeftink sopraan, Klaartje Degenaar alt, Arie Versluijs 

tenor en Peter Krijt bas. Het concert begint om 15.00 

uur en de toegang is gratis, evenals de koffie en thee. 
Wel is er aan het eind van het concert een open 

schaalcollecte. In de omgeving is er voldoende, gratis, 
parkeerruimte.  

Meer informatie via telefoon 0180-662721 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


