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Dienst van vandaag :
Vakantie voorbij
Ds. C. H. A. Bartelink-van den Dool
Na een mooie vakantie ben ik afgelopen week met
nieuwe energie weer met mijn werk in en voor de
gemeente begonnen. Fijn om weer bezig te zijn. Ik
hoop dat het met u en jullie allen de afgelopen weken
goed is gegaan. Mocht u behoefte hebben aan een
gesprek, laat het me gerust horen. Dan maak ik graag
een afspraak.

Jaar na jaar
Zoals een boom
jaar na jaar
getekend wordt
door wat hij meemaakt,
zo wordt een mens
gevormd door alles
wat hem overkomt en inspireert.
Elk mens omringt zich
met herinneringen,
draagt ze mee
als knellend keurslijf
of als een warme jas.
Maar ieder jaar
is daar de kans
om het leven
opnieuw vorm te geven

uit Zinboekje Toekomst

Bijbel in een jaar
Morgenavond 21 augustus is er weer de gelegenheid
voor de bijbel-lezers-in-een-jaar om elkaar te
ontmoeten in de kerkenraadskamer. De meesten van
ons zijn waarschijnlijk aangekomen bij de profeet
Jeremia. Om 19.30 uur bent u welkom om met elkaar
in gesprek te gaan over het gelezene en elkaar te
inspireren tot verder lezen.
Mooiste bijbelverhaal van Krimpen aan de Lek
Na de vakantie kon ik weer een aantal mooie verhalen
noteren op de lange lijst. De titels vond ik in mijn
mailbox en mijn postvak. Als u het eerder nog niet
deed, geef dan uw mooiste bjbelverhaal aan me door!
Het kan nog tot de startdag.
ds. Luci Schermers
De bloemen van deze zondag gaan naar….
… Erik Sluijter als groet van de kerk.
Koster
19-08 t/m 25-08 dhr. A. Voogt
26-08 t/m 01-09 dhr. H v. d. Vaart
Kerkdienst zondag 27 augustus
10.00 uur Ds. L. Schermers
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