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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag :  
Ds. A. Noordam  

Lezen 1 Petrus 3:8-18   
Lezen Joh 16:16-24  

 

Avondmaalsviering in kleine kring 
Op maandag 22 mei zullen we in de consistorie met 

onze gemeenteleden uit de Waterpoort en een paar 
andere ouderen een korte kerkdienst houden,  

waarbij we ook het Heilig Avondmaal zullen vieren.  

Wanneer u zelf ook vaak aan huis gebonden bent of 
anderszins moeilijk op zondag het avondmaal kunt 

meevieren,  
neemt u dan contact op met Jan Klerk, onze 

seniorenouderling (tel. 515586). 
De dienst begint om 15.30 uur.  

ds. Luci Schermers 

  
De Bijbel in een jaar 

De meeste deelnemers aan de bijbelleesgroep zijn in 
het Psalmenboek aangekomen. 

Morgenavond, maandag 22 mei, komen we weer bij 

elkaar. We wisselen vragen uit en willen stilstaan bij 
een van de psalmen. 

Vanaf 19.15 uur is er koffie of thee en om 19.30 uur 
gaan we beginnen. 

Weet je welkom. 
 

Collecte zondag 21 mei, de Hoop helpt!:  
De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de 

Hoop.   De Hoop ggz helpt. Niet door mensen te leren 

leven met hun problemen, maar door samen met hen 
én met de hulp van God te werken aan de oplossing 

van hun problemen. Voor iedereen – jong en oud – is 
een zinvol leven mogelijk.  

De Hoop is een evangelische ggz-instelling die hulp 

biedt aan kinderen, jongeren en volwassen met 
psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen. 

Hulp is bijvoorbeeld mogelijk bij angst, burn-out, 
depressiviteit, opvoeding, relaties, verslaving, 

rouwverwerking, seksualiteit, trauma of zingeving. De 

Hoop biedt hulp in diverse vormen: e-hulp, ambulante 
gesprekken, deeltijdbehandeling, opvang in een 

kliniek, vrouwenopvang of bijvoorbeeld begeleid of 
beschermd wonen. Ook helpt De Hoop ouders en 

partners van verslaafden. De Hoop biedt hulp op 
verschillende locaties in Nederland.  

  

Dienst Hemelvaartsdag 
Op Hemelvaartsdag 25 mei zal de dienst (09.00 uur) in 

de ontmoetingsruimte worden gehouden.               
U wordt vriendelijk verzocht uw liedboek mee te 

nemen. 

Collecte Hemelvaartsdag donderdag 25 mei 
Wijkpastoraat Rotterdam West:  

Het Wijkpastoraat Rotterdam West staat voor: "trouw 
aan bewoners"; veilige plekken, 

gemeenschapsvorming,  empowerment van vrouwen, 

kinderwerk.Het Pastoraat wil op grond van het 
evangelie, present zijn bij de meest kwetsbare mensen 

in Rotterdam West.  Vanuit de Christelijke traditie sluit 
het pastoraat aan bij de levensvragen van mensen en 

hen ondersteunen in hun strijd om een menswaardig 

bestaan met behoud van hun waardigheid; hen 
aanmoedigen zelf weer zeggenschap te hernemen in 

zaken die hun bestaan bepalen.Het pastoraat wil een 
bijdrage leveren aan de opbouw en het welzijn van de 

samenleving in het westen van Rotterdam waarin 
mensen erkend en gezien worden zonder dat er gelet 

wordt op ras, kleur, godsdienst en cultuur. 

Actuele projecten:  Pastoraat aan de basis;  Samen 
tegen eenzaamheid;  Rosa de buurt in;  Toekomst 

voor elk kind op straat. 
De eerste collecte van vandaag is bestemd voor dit 

wijkpastoraat.  Van harte aanbevolen! 

 
Collecte zondag 28 mei  

Zondag 28 mei is de collecte bestemd voor het project 
Samen Kerken voor Oeganda. Op persoonlijke titel 

gaan uit onze kerk in de zomer van 2018 Aza en Erika 

Teeuwen mee. 
Het komende jaar zal een jaar zijn van acties om geld 

in te zamelen voor het project.   
Met dit geld kunnen  we aan de slag in Mukono in 

Oeganda. In de dienst van 28 mei zullen we hier meer 
over vertellen. 

De opbrengst van de collecte van zondag 28 mei wordt 

door ZWO verdubbeld.   
 

De bloemen van deze zondag gaan naar….  
….. mw. Jonker als groet van de kerk. 

 

Koster 
20-05 t/m 24-05 dhr. H. Broekhuizen 

25-05 t/m 26-05 dhr. P. van Gorkum 
27-05 t/m 02-06 dhr. L. Hordijk  

 
Kerkdiensten: 

donderdag 25 mei 9.00 uur Ds. L. Schermers  

zondag 28 mei 10.00 uur Ds. van Manen  
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

TALENTENMARKT en TALENTENVEILING  

zaterdag 17 juni 2017 van 10.00 tot 15.00 uur.  
Op deze dag kunt u diverse zelfgemaakte en 

verbouwde artikelen of producten kopen en zijn er 
activiteiten en spellen te doen voor jong en oud.  

De keuken is open voor koffie/thee, koek, drankjes, 
snacks en ijs.  

TALENTENVEILING 13.00 uur.  

Voor een dienst / klus kunt zich aanmelden via de 
opgehangen invulbriefjes op het prikbord naast het 

keukenloket. Dit kan tot uiterlijk zondag 11 juni. De 
ingevulde briefjes kunt u deponeren in de doos in de 

ontmoetingsruimte. U kunt ook een leeg invulbriefje 

aanvragen per e-mail: jhrvanmastrigt@kpnplanet.nl of 
iemand benaderen van de talentencommissie: Sandra 

van der Meulen; Cobie Nieuwenhuizen; Gera Spruijt; 
Ruud van Mastrigt.  

De aangeboden diensten tot nu toe zijn:  
diner voor twee personen (5x);  

ramen zemen;  

autorit Krimpenerwaard met koffie/gebak voor 2 
personen;  

(strand)wandeling met lunch voor 2 personen;  
invullen aangifte inkomstenbelasting over 2017;  

een dagdeel varen met vier personen, incl. verzorging 

(2x);  
waterskiën op de Lek;  

achterop op een Solex door de Krimpenerwaard;  
omslagdoek haken;  

workshop (kerst)versiering van stofjes (max. zes 

personen);  
PowerPointPresentatie opzetten;  

1 uur rondleiding voor 2 personen in het 
Sinterklaasmuseum met koffie/thee (4x);  

kleding strijken bij u thuis;  
cursus schilderen “grappige afbeeldingen” (max. 8 

personen);  

high tea party voor 2 personen;  
een klein dagje naar Marken voor 3 personen;  

het op bestelling maken van een schilderij (2x);  
een half uur paardrijles (3x).  

Verder worden twee schilderijen en een biologisch 

pakket geveild. Ook kan ingeschreven worden  
op onbeperkt zelfgemaakte patat eten met één snack.  

 


