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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  Ds. P. J. van Cornelisse 
 

Hartelijk dank! 
Mijn verjaardag is vorig weekend niet stilletjes voorbij 

gegaan. Dank u wel voor de kaarten en mailtjes die ik 

ontving. Het heeft me goed gedaan. 
Ik heb die dag ook weer extra goed gekeken naar de 

litho van Marc Chagall die ik twee jaar geleden van de 
gemeente kreeg ter ere van mijn 60e verjaardag. 

Geweldig! ds. Luci Schermers 

 
Belijdenisdienst 

Het zal ook worden afgekondigd, maar volgende week 
hopen we op een feestelijke belijdenisdienst. De 

voorbereidingen zijn in volle gang. We hopen dat u en 
dat jij er op deze bijzondere zondag allemaal bij bent.  

 

Vakantie 
Van 27 april t/m 7 mei heb ik vakantie. Een paar 

collega's uit de classis nemen in die periode waar. Ik 
hoop niet dat het nodig is, maar het moderamen van 

de kerkenraad weet wie er in bijzondere gevallen 

ingeschakeld kan worden.  
ds. Luci Schermers 

 
GESPREKSGROEP: 

Op woensdag 18 april komt de gespreks- 

groep weer bij elkaar. De Open Deur wordt dan 
besproken met als thema :  

Hoe belangrijk is Sociaal Media voor je? 
Gastvrouw : Ria Polhuis De Rotonde 4. 

Interesse? Weet u welkom! 
 

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 
 

 

 
 

 

Soli Deo Gloria / Krimpen aan de Lek  
De Chr. Gemengde Zangvereniging Soli Deo Gloria uit 

Krimpen aan de Lek geeft op zaterdag 21 april een 
Lustrumconcert om het 115-jarig bestaan van het koor 

te vieren. Het koor staat onder leiding van dirigent 

Bert Visser . Hans Cok begeleidt het koor op piano. Het 
concert zal samen gegeven worden met het Jeugd-

Opleidings Orkest van Crescendo . Onder leiding van 
dirigente Leonthine Stuurman-Verburg. Het belooft een 

gevarieerde avond te worden. Toegang is gratis met 

aan de uitgang een collecte ter bestrijding van de 
kosten. Aanvang 20.00 uur. Kerk open om 19.30 uur. 

Ontmoetingskerk , Hoofdstraat 90 , Krimpen aan de 
Lek . Geen pauze maar gezellig een drankje na afloop. 

Van harte welkom .  
 

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. 
 

Bloemen van deze zondag gaan naar… 
…..Mw. Sonneveld-Quelle voor haar verjaardag, 

een tweede bos is voor Mw. I. Douw, nog voor haar 
verjaardag. 

 

Koster 
14-04 t/m 20-04 dhr. A. Voogt 

21-04 t/m 27-04 dhr. H. vd Vaart 
 

Kerkdienst zondag 22 april: 

10.00 uur ds. L. Schermers 


