
                                                                                                         

 

Zondagsbrief 
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek                               

 28  mei 2017                |             http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/                        |        Nr. 1336 
_______________________________________________________________________________________________ 

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

Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag :  
Ds. van Manen  

Schriftlezing: Psalm 91  
Schriftlezing: Johannes 14:15-26  

 

Diensten voor ouderen 
Afgelopen maandagmiddag hadden we een 

avondmaalsviering in de consistorie met oudere 
gemeenteleden die op een ander moment moeilijk of 

niet naar de kerk kunnen komen. 

Het is een bijzonder waardevol uur geworden. Met 
dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk maakten! 

Omdat de predikant van Lekkerkerk langdurig ziek ik 
zal ik a.s. dinsdagmiddag de maandviering in de Breeje 

Hendrick leiden. 
  

Pastoraal inloopuur  

Donderdag 1 juni ben ik van 9.00 - 12.00 uur in de 
kerkenraadskamer aanwezig.  

Tot ongeveer 9.45 uur ben ik ‘volgeboekt’. 
Loop daarna gerust binnen wanneer u uw verhaal kwijt 

wilt of gewoon iets te melden hebt. 

Koffie en thee staan klaar!         ds. Luci Schermers 
 

Collecte  
Vandaag is de collecte bestemd voor het project 

Samen (W) Kerken voor Oeganda. Op persoonlijke titel 

gaan uit onze kerk in de zomer van 2018 Aza en Erika 
Teeuwen mee. Het komende jaar zal een jaar zijn van 

acties om geld in te zamelen voor het project.   
Met dit geld kunnen  we aan de slag in Mukono in 

Oeganda. De opbrengst van de collecte van vandaag 
wordt door ZWO verdubbeld.   

 

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 (5x); autorit 
Krimpenerwaard met koffie/gebak voor 2 personen; 

(strand)wandeling met lunch voor 2 personen;  

invullen aangifte inkomstenbelasting over 2017; 
een dagdeel varen met 4 pers, incl. verzorging (2x); 

waterskiën op de Lek; 
achterop op een Solex door de Krimpenerwaard; 

omslagdoek haken; 

workshop (kerst)versiering van stofjes (max. 6 pers.); 
PowerPointPresentatie opzetten; 

1 uur rondleiding voor 2 personen in het 
Sinterklaasmuseum met koffie/thee (4x); 

kleding strijken bij u thuis; 

cursus schilderen “grappige afbeeldingen” (max. 8 p.); 
high tea party voor 2 personen; 

een klein dagje naar Marken voor 3 personen; 
het op bestelling maken van een schilderij (3x); 

een half uur paardrijles (3x); 
zeiltocht op de Lek (2 tot 4 personen); 

stoelmassage (3x); autorit Nederland (2 personen); 

cake bakken uit de oven en met de wonderpan (2x); 
tegoedbon bowlingcentrum Krimpen a/d IJssel (2x); 

heg knippen; ramen zemen (2x); 
fietsband plakken;fietsband vervangen, incl. fietsband; 

bezoek natuurmuseum en klompenwinkel in Willige 

Langerak. 
Verder worden twee schilderijen, een biologisch pakket 

en enkele meubeltjes geveild. Ook kan ingeschreven 
worden op onbeperkt zelfgemaakte patat eten met één 

snack, basisprincipes fotografie, twee sessies Dvd 

kijken van een live-opname uit Barcelona met de vier 
tenoren en een cursus “schilderen van grappige 

afbeeldingen”.   
Er zijn veel creatieve en gevarieerde diensten, klussen 

en workshops aangeboden. Geweldig!! 
Het belooft een goede opbrengst te worden. Er blijkt 

een groot aantal talenten in onze kerkelijke gemeente 

aanwezig te zijn!! Het is nog wachten op de 
“verborgen” talenten, die zich nog niet hebben 

aangemeld….. We hopen 17 juni a.s. op een gezellige 
en geslaagde dag! Begin juni 2017 krijgt u 

uitgebreidere informatie over de diensten e.d. per 

email of per brief. Een hartelijke groet, namens de 
talentencommissie,             Ruud van Mastrigt  

 
De bloemen van deze zondag gaan naar….  

….. mevr. Gouwens-de Gier als bedankje. 
De bloemen van Hemelvaartsdag zijn voor mevr. 

den Ouden-Verheuvel voor haar verjaardag. 

 
Koster 

27-05 t/m 02-06 dhr. L. Hordijk  
03-06 t/m 09-06 dhr. H. v.d. Vaart 

 

Kerkdienst zondag 5 juni  
10.00 uur Ds. Koning 
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