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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag :  
Ds. L. Schermers  

Eerste lezing: Hooglied 5: 2 - 8  
Tweede lezing I Johannes 5: 1 - 6  

 

Avondmaal voor ouderen 
Op maandag 22 mei zullen we in de consistorie met 

onze gemeenteleden uit de Waterpoort en een paar 
andere ouderen een korte kerkdienst houden,  

waarbij we ook het Heilig Avondmaal zullen vieren.  

Wanneer uzelf ook vaak aan huis gebonden bent of 
iemand weet die het Avondmaal mee zou willen vieren,  

neemt u dan contact op met Jan Klerk, onze 
seniorenouderling (tel. 515586). 

De dienst begint om 15.30 uur.  
ds. Luci Schermers 

 

TALENTENMARKT en TALENTENVEILING  
zaterdag 17 juni 2017 van 10.00 tot 15.00 uur. 

Op deze dag kunt u diverse zelfgemaakte en 
verbouwde artikelen of producten kopen en zijn er 

activiteiten en spellen te doen voor 

jong en oud.  
De keuken is open voor koffie/thee, 

koek, drankjes, snacks en ijs.  
TALENTENVEILING 13.00 uur. 

Voor een dienst / klus kunt zich aanmelden via de 

opgehangen invulbriefjes op het prikbord naast het 
keukenloket.  Dit kan tot uiterlijk zondag 11 juni.  

De ingevulde briefjes kunt u deponeren in de doos in 
de ontmoetingsruimte.  

U kunt ook een leeg invulbriefje aanvragen per e-mail: 
jhrvanmastrigt@kpnplanet.nl of iemand benaderen van 

de talentencommissie: Sandra van der Meulen; Cobie 

Nieuwenhuizen; Gera Spruijt; Ruud van Mastrigt. 
De aangeboden diensten tot nu toe zijn: 

diner voor twee personen (4x);  
diner voor twee personen; 

ramen zemen; 

autorit Krimpenerwaard met koffie/gebak; 
(strand)wandeling met lunch;  

invullen aangifte inkomstenbelasting over 2017; 
een dagdeel varen met vier personen, incl. verzorging 

(2x); 
waterskiën op de Lek; 

achterop op een Solex door de Krimpenerwaard; 

omslagdoek haken 
workshop (kerst)versiering van stofjes max. zes 

personen; 
PowerPointPresentatie opzetten; 

1 uur rondleiding in het Sinterklaasmuseum met 

koffie/thee (4x); 
kleding strijken bij u thuis; 

cursus schilderen “grappige afbeeldingen”. 

 
Concert 

Op vrijdag 19 mei geeft de Chr. gemengde 
zangvereniging “Soli Deo Gloria” een concert in de 

“Ontmoetingskerk “ . Met als dirigent Bert Visser en 

Jaap den Besten als begeleider. Kinderkoor “de 
Regenboog” uit Krimpen aan den IJssel zal ook aan dit 

concert meewerken. Onder leiding van dirigent Hidde 
Zwart en met pianist Arie de Korte. Han Kapaan 

bespeelt de hobo. Het concert begint om 19.30 uur . 

Zaal open om 19.00 uur . Toegang gratis. Open schaal 
collecte bij de uitgang .Er is geen pauze maar na het 

concert kunt u nog even napraten onder het genot van 
een drankje.  

 
“Vrienden van Israël in de Krimpenerwaard” 

nodigt u uit:  Lezing over het thema: Israël, je kunt er 

niet omheen.  Spreker: Jacques Brunt.  
D.V. Woensdagavond 17 mei. Aanvang: 20.00 uur.  

Ontvangst met koffie/thee vanaf 19.30 uur.  
Plaats: Ontmoetingskerk- Krimpen aan de Lek- 

Hoofdstraat 90.  

Een ieder is van harte welkom! ( er is een kraam met 
Israël producten aanwezig)  

Informatie: 0180-510480;0180-682262;06-20595372  
 

Samen bidden  

Op D.V. 18 mei a.s. kijken we met de 
Vrouwenbijbelstudiekring naar de DVD van Ron v.d. 

Spoel met het schitterende onderwerp “Samen 
Bidden”. Ron laat ons vanuit de bijbel het antwoord en 

de vele voorbeelden op vragen rondom zien. Gelooft u 
nog in wonderen? We worden uitgedaagd deze 

morgen, durft u de uitdaging aan dan bent hartelijk 

welkom!!  
Tijd: 9.15-11.15 uur, (vanaf 9.00 uur is er koffie).  

Waar: ’t Voorhof , Dorpsstraat 1, Krimpen aan de Lek.  
Informatie: 0180510278 – 0180522469.  

 

Dienst Hemelvaartsdag 
Op Hemelvaartsdag 25 mei zal de dienst (09.00 uur) in 

de ontmoetingsruimte worden gehouden.               
U wordt vriendelijk verzocht uw liedboek mee te 

nemen. 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar….  

….. de hr. J.v.d. Windt voor zijn verjaardag. 
 

Koster 
13-05 t/m 19-05 dhr. J. Klerk 

20-05 t/m 24-05 dhr. H. Broekhuizen 

 
Kerkdienst zondag 21 mei   

10.00 uur Ds. A. Noordam 
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