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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  ds. J. A. Bos 
 

Op adem komen 
Dit keer niet op donderdagavond, maar 

woensdagavond 11 april.  U bent van harte welkom 

voor een half uur stilte, een lied, een gebed, een 
bijbellezing. We steken in de stilte een kaars aan of er 

wordt een gebedsintentie bij uitgesproken. Van 19.00-
19.30 uur in de kerkenraadskamer.   

 

Voedselbank – Product van de maand  
Het product van de maand april is groente in blik. 

  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. In de 

afgelopen maand zijn 19 pakken koffie ingezameld.  

Alle gevers worden hartelijk bedankt! 
 

SENIORENMIDDAG  
Op donderdag 12 april is er weer een seniorenmiddag 

in ’t Voorhof, Dorpsstraat 1. Aanvang: 14.00 uur.  

In Lekkerkerk is aan de Opperduit museum “De 
Vrijheid” gevestigd. Hier staat een verzameling van 

spullen uit de oorlog, en vooral uit de Krimpenerwaard. 
Deze middag komt de heer Jan Ooms, beheerder van 

dit museum, ons hierover vertellen. Hoe het van 

verzamelen tot het realiseren van een museum kwam. 
En een verhaal uit onze regio wat veel mensen die hier 

wonen zal aanspreken. Onze chauffeurs staan vanaf 
13.15 uur bij De Dertienhuizen voor u klaar om u naar 

’t Voorhof te brengen.  Voor ander vervoer kunt u tot 
10 april bellen naar: Dicky Bremmer, tel. 510480.  

Tot ziens,  

De gastvrouwen. 
 

Voordracht nieuwe ambtsdragers 2018 
Ook dit jaar zoeken we nieuwe ambtsdragers. 

Het gaat nu om: 

- 2 diakenen i.v.m. het vertrek van mevrouw A.J. 
Huizer en de heer J.A. Kodde 

- een scriba i.v.m. het vertrek van de heer S. Kooistra 
U wordt in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor 

te dragen. Het formulier kunt u tot uiterlijk zondag 15 
april in de hiervoor bestemde dozen in de 

Ontmoetingsruimte deponeren. Formulier uit 

SamenWijzer vergeten? Geen probleem. 
Er liggen formulieren naast de dozen. 

We hopen op veel respons. 
Namens de kerkenraad, 

Sicco Kooistra 

scriba 
 

 

Opgehaald  
In de 40-dagentijd is er 47,00 euro is opgehaald door 

de kinderen in de kindernevendienst voor het Kerk in 
actie project voor kwetsbare gezinnen, moeders in 

Oeganda.  

 
Creatieve knutselclub, 

Vanuit enkele gemeenteleden is het plan opgevat om, 
t.b.v. de bazaar in september, een knutselclub op te 

richten om zo met elkaar leuke spulletjes te maken 

voor de bazaar. 
Hierbij willen we iedereen van harte uitnodigen die zin 

heeft om met ons mee te doen. Je hoeft helemaal niet 
creatief te zijn: het gaat om het samen bezig zijn. 

We starten op vrijdagochtend 16 maart van 9:30 tot 
max. 12:00uur in de kerk. 

Iedereen is van harte welkom! En vooraf opgeven 

hoeft niet. 
Als u behoefte heeft aan meer informatie dan kunt u 

dit vragen aan: Marry de Gier, Lenie Landman, Bep 
Schepers of Marie-José de Gier 

 

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  
 

 
 

Bloemen van deze zondag gaan naar… 

…..de Hr. en Mw. Koen voor hun 50 jarig huwelijk 
en voor de verjaardag van Mw. Koen. 

 
Koster 

07-04 t/m 13-04 fam. de Gier 
14-04 t/m 20-04 dhr. A. voogt 

 

Kerkdienst zondag 15 april: 
10.00 uur Ds. P. J. van Cornelisse 


