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Dienst van vandaag:  ds. L. Schermers 
 

Uitnodiging voor de 
gemeenteavond/jaarvergadering 

23 mei 2018 
Beste gemeenteleden, 

De kerkenraad nodigt u hierbij van harte uit voor de 
gemeenteavond/jaarvergadering die  

gehouden zal worden op woensdag 23 mei  2018 

aanvang 20.00 uur in ons kerkgebouw. 
De hieronder genoemde documenten (notulen en 

financiële stukken) liggen vanaf begin mei ter 
inzage in de Ontmoetingsruimte en zijn op de avond 

zelf ook beschikbaar. 

Mocht u deze toch eerder persoonlijk willen 
ontvangen, kunt u contact opnemen met de scriba. 

Agenda 
1. Opening door de preses Jaco Kraan (20.00 u.) 

 
2. Notulen van de jaarvergadering van 10 mei 

2017 

 
3. Bespreking van de financiële stukken 

 Diaconie / ZWO 

 Kerk 

 
4. Rapportage van de kascontrolecommissies 

 

5. Mededelingen 
 Nieuwe privacywetgeving 

 Classis 

 

6. Pauze (20.30 uur) 
 

7. Wij vieren avondmaal: de gang door de 
liturgie 

 

8. Rondvraag 
 

9. Sluiting 
 

Hierna is er een informeel gedeelte waarin u kunt 

genieten van een hapje en een drankje. Wij hopen op 
een goede opkomst en een inspirerende avond. 

Met vriendelijke groeten, namens de kerkenraad, 
Jaco Kraan, preses                  Sicco Kooistra, scriba 

 
Als u iets voor de rondvraag heeft, dat voor een ieder 

van belang zou kunnen zijn, verzoeken wij u dit te 

mailen naar de scriba 
(scriba@ontmoetingskerkkrimpen.nl), zodat we een 

antwoord kunnen voorbereiden. Bij voorbaat onze 
dank. 

Collecte Pinksterzending 20 mei 2018  
In het islamitische Bangladesh behoren de christenen 

tot de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen in 
Bangladesh kunnen nauwelĳks lezen of schrĳven en 

ook hun voorgangers hebben weinig onderwĳs gehad. 

Het Mymensingh church care program (MCCP) van de 
Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in 

Actie, biedt hulp in allerlei vormen. Op de 
zondagsschool krĳgen kinderen elke week bĳ 

belonderwĳs en leren ze tegelĳkertĳd lezen en 

schrĳven. Door de week is er huiswerkbegeleiding voor 
schoolgaande kinderen. Veel ouders kunnen niet lezen 

of schrĳven en kunnen hun kinderen niet helpen. De 
volwassenen kunnen ook bĳbelonderwĳs en 

alfabetiseringscursussen volgen. Daarnaast biedt de 
kerk vrouwen bĳ voorbeeld naailessen aan, zodat ze 

vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om 

hun gezin te onderhouden. Vrouwen die de training 
met goed resultaat afronden, krĳgen een klein 

microkrediet om een eigen naaimachine te kopen. Ook 
worden er microkredieten verstrekt aan 

gemeenteleden om een training te volgen. Ze leren 

bĳvoorbeeld zelf groenten te verbouwen of een koe te 
verzorgen om zo hun inkomen te vergroten. Op die 

manier kunnen ze een leven leiden boven de 
armoedegrens. Vandaag, met Pinksteren, is de collecte 

bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, 

zoals het werk van MCCP in Bangladesh. Geef aan de 
collecte en steun wereldwĳd kerken om bloeiende 

gemeenschappen van hoop te zĳn. Hartelĳk dank! 
 

Wij leven mee 
Mevrouw M. K. verblijft momenteel in De Hanepraij 

Fluwelensingel 110 

2806 CH Gouda 
 

Mw. S. is voor verdere behandeling terug gegaan naar 
de Daniel den Hoedkliniek in Rotterdam en zal met alle 

patienten die daar verblijven verhuizen naar het 

nieuwe Erasmus MC. Ik kan u momenteel nog geen 
adres door geven. 

 
 Bloemen van deze zondag gaan naar… 

… mw. M. v.d. Bas. 
 

Koster 

19-05 t/m 25-05 dhr. A. de Paauw 
26-05 t/m 02-06 dhr. L. Hordijk 

 
Kerkdienst  zondag 27 mei 

10.00 uur ds. G. H. Offringa 
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ZONDAG 10 JUNI ANDERS-DAN-ANDERS -
DIENST: GENERATIES VERBINDEN  

Zondag 10 juni gaat Luci voor in de Anders-dan-
anders-dienst. Luci en Janneke Boer bereiden deze 

dienst samen voor. In deze dienst willen we generaties 
met elkaar verbinden. Jong en oud gaan met elkaar in 

gesprek en gaan elkaar beter leren kennen. Dit gaan 

we doen op een leuke, inspirerende interactieve 
manier. Tijdens deze dienst blijven kinderen vanaf 10 

jaar in de dienst en gaan niet naar de 
kindernevendienst. Nieuwsgierig geworden?  

 

Voedselbank – Product van de maand  
Het product van de maand mei is pakken sap.   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. 

 

Kinderkoor De Regenboog  
met Marcel & Lydia Zimmer  

Interkerkelijk kinderkoor De Regenboog uit Krimpen 
aan den IJssel, werd opgericht in 2007 en staat sinds 

de oprichting onder leiding van dirigent Hidde Zwart. 

De leden komen uit Krimpen a/d IJssel, De 
Krimperwaard maar ook uit Capelle a/d IJssel. Eind 

vorig jaar bestond dit leuke en enthousiaste kinderkoor 
dus 10 jaar en daarom wordt er een spetterend 

jubileumconcert gegeven op zaterdag 16 juni om 
15.30 uur in De Ark, Burg. Aalberslaan 41 te Krimpen 

aan den IJssel.Speciale gasten tijdens dit concert zijn 

Marcel & Lydia Zimmer. 
Het kinderkoor zingt een aantal kinderliedjes die 

geschreven zijn door dit duo en tijdens het concert 
zullen er ook een aantal liedjes gezamenlijk gezongen 

worden.  

Marcel & Lydia zijn vooral bekend geworden door hun 
vele christelijke kinderliedjes die inmiddels in veel 

bundeltje en op veel Cd’s zijn verschenen. Daarnaast 
zijn zij ook als zangduo beroemd geworden. Zij 

werkten mee aan diverse televisie-uitzendingen van 

o.a. Nederland Zingt en treden regelmatig op tijdens 
bijzondere evenementen en concerten. 

Kinderkoor De Regenboog heeft in de afgelopen 10 
jaar een goede reputatie opgebouwd. Het koor wordt 

veel gevraagd voor kinder- en zangdiensten, maar 
ook  voor concerten, in de gehele regio. Het repertoire 

bestaat voornamelijk uit wat meer eigentijdse 

christelijke kinderliedjes. Het zingt tijdens de 
uitvoeringen met een begeleidingsband waarvan de 

tracks door dirigent Hidde Zwart speciaal voor dit 
kinderkoor worden gemaakt.  

De ruim 35 leden van De Regenboog zijn hard aan het 

studeren voor het concert en de komende Cd opname.  
16 juni wordt deze Cd gepresenteerd tijdens het 

jubileumconcert. 
De kaartverkoop is inmiddels gestart. € 7,50 voor 

volwassenen en € 5,00 voor kinderen t/m 12 jaar, 
verkrijgbaar bij Brugzicht Boeken & Muziek, Stad en 

Landschap 25-29 te Krimpen aan den IJssel. Op de 

vrijdagen 18 en 25 mei is er ook kaartverkoop in de 
hal van De Ark van 18.45 tot 20.00 uur. Zorg dat de 

kaarten tijdig zijn gekocht. Meer informatie via 
jubileum@ikkderegenboog.nl en op 

www.ikkderegenboog.nl 

 

Blijven(d) leven met LEV  
Op donderdagmorgen 24 mei a.s. kijken we bij de 

Vrouwenbijbelstudiekring naar een DVD van Gor 
Khatchikyan over bovengenoemd onderwerp. Gor 

Khatchikyan, is op 12-jarige leeftijd gevlucht uit 
Armenië naar Nederland. Gor vertelt over Gods plan en 

leiding in zijn leven, over zijn vertrouwen op God. Hij 

noemt Petrus als herkenbaar voorbeeld, “Wat er ook 
gebeurt, met U ben ik bereid de gevangenis en ook de 

dood in te gaan!” Hebben wij het lef om voor Hem uit 
te komen in onze situaties, ook wanneer we bedreigd 

worden? Zien wij tekenen en wonderen? U bent 

hartelijk welkom om te komen kijken en luisteren. 
Plaats:’t Voorhof, Dorpsstraat 1, Krimpen a.d. Lek. 

Tijd: 9.15-11.30 uur. Vanaf 9.00 uur is er koffie. Info: 
0180510278-0180522469.  

 
Een lied 

Muziek kan ook helpen om diegene die je zo mist, 

weer even dichtbij te brengen, te ervaren. Het liedje 
‘Ren Lenny, ren’ van Acda en de Munnik is daar een 

voorbeeld van. Waar de naam ‘Lenny’ staat, kunt u uw 
eigen naam invullen, waar er staat ‘ik’, kunt u de geest 

van degene die u zo mist invullen. Of u kunt het op het 

pinksterverhaal toepassen en daar lezen: de geest van 
God. 

Zoek me om je heen als je voelt dat je me mist 
Ik weet gerust wat mijn vertrek heeft aangericht 
Ik kom wanneer je wilt 
Denk maar: ‘mijn vader is de wind’ 
Ik ben zo licht nu 
Ik vind altijd je gezicht 
Zoek me om je heen als je boos bent of verdrietig 
Of vertellen wilt van wat je hebt beleefd 
Ik kom wanneer je wilt 
Ik ben je vader toch, de wind 
En veel verschilt het niet van hoe snel ik heb geleefd 
Als het pannen van de daken waait 
Als het gras naar je voeten graait 
Als de wind langs je wangen aait 
Hier ben ik! 
Als de zee je met schuim bezingt 
Als het huilen langs huizen klinkt 
Als de wind je voorover dwingt 
Hier ben ik! 
Ren Lenny ren 
Als je me mist ren even heel hard met me mee 
Ren Lenny ren 
En ben je boos, heb je geen zin 
Ren toch, maar hard tegen me in 
Ren Lenny ren 
Zoek me in de bomen 
Zie de toppen zwaaiend gaan 
Ik ben je vader de wind, ik kom er aan! 
Zoek me in de havens 
En als de boten langzaam dansen gaan 
Je vader de wind komt er aan! 
Als het graan op de velden wuift 
Als het zand over duinen stuift 
Als de wind zelfs je fiets verschuift 
Hier ben ik! 
Als het haar voor je ogen waait 
Als je jas om je lichaam draait 
Als de wind langs je wangen aait 
Weet dat ik je mis! 
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