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Dienst van vandaag: ds. M. Berends-Waardenburg  
 

Vakantiedagen 
Van 26 april - 5 mei hoop ik vakantie te vieren. Mocht 

er een predikant nodig zijn, dan weet onze scriba, Jan 

de Korte, welke predikant er benaderd kan worden.  
ds. Luci Schermers 

 
VBK ZOEKT: 

De vakantie bijbelclub Krimpen is hard op zoek naar: 

 Een penningmeester 

 Een vliegende kip (kleine administratieve 

handelingen en overal inzetbaar) 
 Iemand die de vergaderingen wil voorbereiden 

 Mensen die het leuk vinden om jongeren aan 

te sturen voor 

 Drama,                
 Decor, 

 PR, 
 Zegepresentjes 

 BHV’ers tijdens de VBK 

Lijkt het u leuk om op wat voor manier dan ook te 

helpen… of kent u iemand die het leuk zou vinden… 
laat het alstublieft weten! Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Maureen Kerkstra. Mail: 
maureen_oosterwijk@hotmail.com. Bel/appen: 

0611330300 

 
Samaritanen boek 

In de “Anders-dan-anders” kerkdienst van zondag 27 
januari jl. was het onderwerp het verhaal over de 

ontmoeting tussen Jezus en een Samaritaanse 
mevrouw bij een waterput in het buitengebied van 

Galilea. Hierbij is voor betrouwbare achtergrond 

informatie over de geschiedenis van de Samaritanen 
(overigens óók Joden) en hun interactie met 

omringende volken gebruik gemaakt van het 
populairwetenschappelijke boek “De Samaritanen – 

Geschiedenis en godsdienst van een Israëlitische 

gemeenschap” van prof. P.W. van der Horst. De 
schrijver is emeritus-hoogleraar Nieuwe Testament, 

oudchristelijke letterkunde, vroeg Jodendom en 
Hellenistische cultuur aan de Universiteit Utrecht en 

een internationaal erkend specialist in de geschiedenis 

van de Samaritanen. 
Het boek (119 bladzijden) beschrijft de 

wetenschappelijke stand van zaken van de vroegste 
geschiedenis tot 2013 (uitgave boek) en is voor leken 

goed leesbaar. 
Voor wie meer wil weten over de Samaritanen, leg ik 

dit boek te leen op de boekenleesplank in de kerk. 

AT 
 

 

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND 
Het product van de maand april is Ontbijtgranen en 

voor de maand mei is het Margarine Het inzamelen is 
voor het uitgiftepunt van de Voedselbank IJssel en Lek 

te Stolwijk. Het product kan worden ingeleverd in de 

daarvoor bestemde krat bij het ZWO-bord in de  
Ontmoetingsruimte 

 
Paaskaars 

 

 
 
Dit jaar heeft de paaskaars als thema  

"Verbondenheid" . Het reliëf bestaat uit een klassiek 
rood kruis in combinatie met vier mensen, uitgevoerd 

in vier kleuren, onderling van elkaar afhankelijk en 
verbonden in Christus de Heer. 

 

De bloemen van vandaag zijn voor….. 
… Mw .v. Hulsteijn ter bemoediging. 

  
Koster  

27-04 t/m 03-05 fam. de Gier 

04-05 t/m 10-05 dhr. J. Broekhuizen 
 

Kerkdienstenzondag 5 mei  
10.00 uur  ds. M. A. Gouwens de Gier 
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