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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van deze morgen:  
ds. van Alpen-Keijzer 

Thema: IK BEN  
 

Stadswandeling Schoonhoven  

Wanneer : zaterdag 28-5-2016  
Hoe laat : 13.30 uur  

Waar : vertrek kerk  
Kosten : vervoer/koffie  

 

Schoonhoven is een stadje 
met een rijke historie, zowel 

op het gebied van religie, 
vestingwerken en het ambacht 

van zilversmid. Niet voor niets 
wordt Schoonhoven ook wel 

de Zilverstad genoemd.  

Genoeg te zien dus in 
Schoonhoven. We willen 

samen een wandeling maken 
door Schoonhoven en kennis maken met de diverse 

kanten van deze oude stad; en nu ook een deel van 

onze (burgerlijke) gemeente…  
Er zal een intekenlijst bij het koffieloket worden 

opgehangen. Mailen kan ook naar 
commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl  

U/jij gaat toch ook gezellig mee?  

V&T  
 

De erfenis van Christus,  
D.V. 19 mei a.s. komt Carin van Hoogstraten, spreken 

bij de vrouwenbijbelstudiekring, over bovenstaand 
onderwerp, in ’t Voorhof, Dorpstraat 1, Krimpen a/d 

Lek. Als we ons verdiepen in onze erfenis, dan is het 

heel goed om eventueel dingen te “regelen”. In Rom 8 
:15-17 staat “Wij mogen kinderen, erfgenamen zijn 

van Jezus wanneer wij met Hem lijden, opdat wij ook 
met Hem verheerlijkt worden. Maar ook zijn wij 

erflaters, welke erfenis laten wij na, als Christenen, als 

individueel mens? Samen willen we hierover nadenken 
en iedereen is weer van harte welkom.  

Tijd: vanaf 9.00 uur is er koffie/thee. Informatie: 0180 
522469 of 510278.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Feestje & Kaartje 
Op Zondag 8 mei 2016 hoopt ons gemeentelid Dhr. J. 

van der Windt zijn 94ste verjaardag te vieren. Omdat 
hij wel een beetje tobt met zijn gezondheid, stelt hij 

het erg op prijs deze dag uitsluitend in aanwezigheid 

van zijn kinderen te vieren. Máár: een felicitatie kaartje 
zal hij zéér op prijs stellen. 

Adrie Pols 
 

traktatie 

De traktatie bij de koffie wordt aangeboden door de 
heer J. v.d. Windt, die vandaag zijn 94ste verjaardag 

viert. 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar.... 
….de Hr. J. v.d. Windt voor zijn verjaardag 

 
De bloemen van Hemelvaartsdag zijn naar de  
Hr. en Mw. den Ouden gegaan als felicitatie. 

 

Koster 
07-05 t/m 13-05 dhr. C. Hesse  

14-05 t/m 20-05 fam. de Gier 

 
 

Kerkdienst zondag 15 mei  
10.00 uur  ds. L. Schermers 
 


