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Dienst van vandaag:  ds. L. Schermers 
 

Houvast 
Waar je ook heen vaart 

en wat er ook 

in het verschiet ligt, 
één ding staat als  

een paal boven water: 
een mens heeft  

iets nodig om  

op terug te vallen: 
een haven,  

een houvast 
 

Gelukkig ben je  
als je een plek hebt  

waar je kunt aanleggen 

om op adem te komen. 
Gezegend ben je  

als er een mens is  
die op je wacht. 

 

Pastoraal inloopuur 
Donderdagmorgen van 9.30 - 12.30 uur ben ik in de 

kerkenraadskamer aanwezig. Kom gerust even binnen 
voor een gesprek of om zomaar iets te melden. Ook de 

stagiere, Annerieke, zal dan aanwezig zijn.  De koffie 

en thee zijn klaar. Weet u/je welkom! 
 

Vakantie 
Van 27 april - 7 mei heb ik vakantie. Ik hoop niet dat 

het nodig is, maar mocht er onverhoopt een predikant 
nodig zijn, dan is bij dhr. J.H.R van Mastrigt bekend 

welke predikant uit de classis waarneemt. Op 8 mei 

hoop ik uitgerust en wel weer met het ouderenreisje 
mee te gaan.  ds. Luci Schermers 

 
Ziekenhuis 

Mw. T. Sluijter-Gutteling 

Erasmus MC locatie Daniel den Hoed 
kamer B224 

Postbus 5201 
3008 AE Rotterdam 

 
Vrienden van Israël in de Krimpenerwaard 

organiseert: Lezing: Wat wij, christenen van het 

Jodendom kunnen leren! 
Door: Cor Verkade. In gebouw Berea aan de 

dorpsstraat 15 te Ouderkerk aan den IJssel. D.V. 
woensdag 25 april- 2018. Aanvang 19.45 uur, 

ontvangst met koffie/thee vanaf 19.15 uur. 

Boeken en Israël producten aanwezig. 
Collecte/entree: gratis/ info: 06-18301351. 

 

Samenwijzer 
De kopij voor de SamenWijzer 33.6 over de periode 6 

mei t/m 17 juni 2018 dient uiterlijk zondag 29 april a.s. 
bij de redactie ingeleverd te zijn 

 

VBK 
Alle voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel Klub zijn 

weer van start gegaan en we hebben er allemaal weer 
heel veel zin in. Als je het misschien ook leuk vindt om 

ons met de voorbereidingen en op de dagen zelf te 

helpen, kom dan naar onze inleiding ochtend waarin 
we de leiding vertellen over de thema’s, de invulling 

van de dagen en alvast beginnen met de spelletjes en 
andere activiteiten voor de kinderen!  

Waar? Ontmoetlingskerk, te Krimpen aan de Lek; 
hoofdstraat 90 wanneer? 16 Juni; 9.00 tot 12.00  

Meer weten? Ineke van der Cingel +316 27529088 

ivandercingel@gmail.com  
 

Hoogtepunten in het Heilige Land,  
waarom gebeurde het dáár?  

Op 19 april a.s. komt ds. René van Loon, predikant 

van de Opstandingskerk in Rotterdam, schrijver en 
columnist, spreken bij de Vrouwenbijbelstudiekring 

over bovenstaand onderwerp. Aan de hand van foto’s 
zullen we verrassingen opdoen, die te maken hebben 

met de plaatsen waar de Bijbelse geschiedenissen 

plaatsvonden. U bent allen hartelijk welkom! Waar: ’t 
Voorhof, Dorpsstraat 1, in Krimpen aan de Lek.  

Tijd: 9.30 -11.30 uur, vanaf 9.00 uur is er koffie.  
Info: 0180510278 - 0180522469. 

 
 

Koster 

21-04 t/m 27-04 dhr. H. vd Vaart 
28-04 t/m 05-05 dhr. C Hesse 

 
Kerkdienst zondag 29 april: 

10.00 uur ds. J. A. Compagner 


