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Dienst van deze morgen:
Israëlavond met Oscar Lohuis
Ds. Van Doornik
KRIMPEN A/D LEK : Op uitnodiging van ‘Vrienden van
Schriftlezing Johannes 10: 22- 30
Israël in de Krimpenerwaard’ houdt ds. Oscar Lohuis
op woensdagavond 20 april een lezing over Israël.
Seniorenreis dinsdag 10 mei 2016.
Deze vindt plaats in de Ontmoetingskerk, Hoofdstraat
Als er voldoende belangstelling voor is, wil de diaconie
90 te Krimpen a/d Lek. Het thema van de avond is
dit jaar een dagje uit organiseren naar de molens van
‘Redenen om Israël te steunen’, gebaseerd op
Schiedam. Programma:
Romeinen 9-11. De avond begint om 20.00 uur, met
9.00 uur - Verzamelen in de Ontmoetingskerk met
inloop vanaf 19.30 uur. Op de avond worden ook
koffie en gebak.
Israël-producten te koop Iedereen is van harte
9.45 uur - Vertrek met de bus voor een programma
welkom. Gratis entree.
met een bezoek aan een molen waar een lunch
aangeboden wordt. Daarna volgt een rondvaart met
De vicieuze cirkel
een fluisterboot door de historische grachten van
Schiedam.
17.30 uur – Na aankomst terug in de kerk is er een
broodmaaltijd met soep en dessert in de kerk.
De prijs voor de gehele dag is 52 euro per persoon.
Als U mee wilt gaan, dan kunt U zich uiterlijk vóór 30
maart opgeven bij Agnes Huizer, Brederodestraat 2,
Telefoon 06-48 39 85 48 (na 18.00 uur)
We zijn dan nog op tijd om dat met de
busmaatschappij te regelen.
Voorjaarsconcert in Krimpen aan de Lek ,
Op zaterdag 23 april geeft de Chr. Gemengde
Zangvereniging “Soli Deo Gloria “ uit Krimpen aan de
Lek een concert in samenwerking met de Chr.
Gemengde Zangvereniging “De Lofstem “ uit
Rijnsburg. Beide koren zingen onder leiding van
dirigent Bert Visser . " U zult deze avond worden
meegenomen in de wereld van de muziek van
componisten als Mozart en Haydn en Händel maar ook
de luchtige sfeer proeven van muziek uit bijvoorbeeld
de musical “The sound of Music “. De piano- en
orgelbegeleiding is in handen van Jaap den Besten .
Het concert begint om 20.00 uur in de Hervormde Kerk
, Dorpsstraat 1 in Krimpen aan de Lek. De zaal is open
vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis . Wel is er bij de
uitgang een openschaal collecte ter bestrijding van de
kosten. Na het concert wordt u van harte uitgenodigd
voor een drankje .
Gods werk is verrassend!
“Europa en de kerk” hierover komt Wim Hoogendijk
spreken bij de Vrouwenbijbelstudiekring op
donderdagmorgen, 21 april a.s. Wim is pastoraal
werker en evangelist. Spreken en lesgeven zit hem in
de genen, daarmee wil hij heel graag mensen zo dicht
mogelijk bij het hart van God brengen.
Tijd: 9.15-11.15 uur, vanaf 9.00 uur is er koffie.
Informatie: 0180521078 – 0180522469. En u/jij bent
heel hartelijk welkom.

De bloemen van deze zondag gaan naar....
….hr. J. v.d. Windt als groet van de kerk.
Koster
16-04 t/m 22-04 dhr. C. vd Schans
23-04 t/m 29-04 dhr. J. Klerk
Kerkdienst zondag 24 april
10.00 uur Ds. Wisman
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