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Dienst van vandaag:  
ds L. Schermers 

thema: ‘Met hart en ziel – vieren en verbinden.’  
Schriftlezing: Genesis 11: 27 – 12: 9 

 

Van de kerkenraad 
We zijn blij en dankbaar dat we vandaag nieuwe 

ambtsdragers kunnen bevestigen! 
 

Bevestigd zullen worden: 

Mevrouw A.J. Huizer – van Veldhuizen, tot diaken,  
de heer J.A. Kodde, tot diaken, 

de heer J. Berends, tot ouderling en 
de heer S. Kooistra, tot scriba. 

 
We gaan afscheid nemen van:  

Mevrouw A. Kraan – Hardam, 

mevrouw M.A. Voogt, 
mevrouw A.D. de Ruiter – van Barneveld en 

de heer J.B. van der Leeden, 
die hun functie zullen neerleggen. 

 

Kindercatechese 
Volgende week zondag hopen we het avondmaal te 

vieren.  
Daarom leek het me goed deze week de kinderen van 

groep 5, 6, 7 en 8 uit te nodigen om met elkaar bezig 

te zijn met de betekenis van het avondmaal.  
De kinderen hebben een uitnodiging ontvangen.  

Mocht ik iemand gemist hebben, weet je toch welkom! 
Woensdagmiddag van 13.30-15.00 uur in de 

kerkenraadskamer. 
                                           ds. Luci Schermers 

  

 Seniorenmiddag in ‘t Voorhof 
Zoals u zult weten werken bij de seniorenmiddagen in 

‘t Voorhof beide kerken samen. 
De Ontmoetingskerk is jarenlang vertegenwoordigd 

geweest door Jantine van Gemerden. 

Nu Jantine ons gaat verlaten, zijn we op zoek naar een 
andere gastvrouw. 

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, dan 
kan dat bij Greet Barnhoorn, Speenkruidstraat 10, tel 

515.636. 
 

Collecte opbrengst vorige week 

De collecte tijdens de tentdienst van vorige week 
zondag 14 september voor de voedselbank heeft het 

fantastische bedrag opgebracht van € 1506,64 
Namens de diaconieën van beide kerken alle gulle 

gevers hartelijk bedankt. 

 
 

 

Collecte Protestantse Kerk Vredeswerk 
Opkomen voor vrede en gerechtigheid 

Vandaag begint de Vredesweek. Daarom collecteren 
we voor vredesprojecten van Kerk in Actie en  

PAX (voorheen IKV Pax Christi). Projecten die 

bijdragen aan meer vrede en gerechtigheid. In Syrië  
ondersteunt PAX burgers bij kleinschalige projecten, 

zoals onderwijs voor kinderen. Veel scholen zijn  
tijdens de strijd vernield en kinderen zitten thuis of in 

een tijdelijk onderkomen. In Aleppo hebben  

burgers daarom een school ingericht voor 350 
kinderen. In Nederland komt Kerk in Actie namens de  

Protestantse Kerk op voor kinderen die slachtoffer zijn 
van oorlog. Onder het motto ‘Geen kind in de  

cel’ probeert Kerk in Actie, samen met anderen, te 
voorkomen dat kinderen van vluchtelingen bij  

aankomst in de gevangenis terecht komen. Kerk in 

Actie ondersteunt ook organisaties die kinderen in  
asielzoekerscentra helpen hun trauma’s te verwerken. 

Vrede en gerechtigheid dichtbij en ver weg,  
daar zet de Protestantse Kerk zich voor in. Van harte 

aanbevolen! 

 
Activiteit startzondag voor de jongeren  

van 4-15 jaar! 
Na deze dienst gaan we eerst wat drinken en om 

12.30 uur gaan we beginnen met ons programma op 

het Thialf terrein. 
Het thema is “atletiek” 

Jullie moeten je eerst gaan inschrijven bij de ingang 
van de ijsbaan. 

Na afloop gaan we weer terug naar het voorhof en 
gaan we met elkaar pannenkoeken eten.  Rond 15.00 

uur is het afgelopen. 

Wij hebben er veel zin in, kom je ook? 
Neem je sportkleding mee! 

Ook ouders en belangstellenden zijn van harte welkom 
om de jongeren aan te moedigen.  

De allerjongsten kunnen eventueel met Gera 

meelopen.  
 

De bloemen van deze zondag gaan naar.... 
... Mevr. A.v.Krieken, na thuiskomst uit het ziekenhuis. 

Zondag 14 sept. zijn er 2 bossen bloemen van de 

beide kerken gegaan naar:  “De Uitkijk’” en naar de 

Verpleegafdeling van de “Waterpoort”. 
 

Koster 
20-09 t/m 26-09 dhr. L. Hordijk 

27-09 t/m 03-10 dhr. J. Klerk 
 

Kerkdienst zondag 28 september 

10.00 uur ds Gilhuis 
 



 
 

 
Adreswijzigingen:  

Mevrouw A.Koedijk-Oostwouder 
 Zorgcentrum De Breeje Hendrick 

 Nicolaas Beetsstraat 1 

 2941 TN Lekkerkerk 
 

Ook de heer Van ’t Riet is verhuisd. 
Momenteel verblijft hij in Huize Pniël.  

Adres: Oudedijk  15, 3062 AB Rotterdam 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
################################# 

 

Hallo Allemaal! 
Weten jullie dat er club is in Krimpen a/d Lek?  
Wat doen we op de club?  
 
Elke avond beginnen we met bidden en we 
vertellen iets uit de Bijbel.  
 
Daarna staat er altijd wat leuks op het 
programma. Dit kan zijn knutselen, een spel, 
een speurtocht etc.  
 
Per groep kijken we wat de interesses zijn en 
wat qua leeftijd leuk is om te doen.  

Wanneer? 
Dat vind je hiernaast! 

KOM JIJ OOK? 
Kosten per avond: €0,50 (voorgezet onderwijs €1,00) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zonnepanelen 
Zoals u wellicht weet is er besloten om het geld van de 

opbrengst van de bazaar te besteden aan 
zonnepanelen.  Het college van kerkrentmeesters heeft 

zich dan ook de laatste tijd gebogen over diverse 

offertes van leveranciers van zonnepanelen. 
Uiteindelijk hebben we besloten om de panelen te 

laten leveren en monteren door Mijnlieff-installatie b.v. 
uit Krimpen aan de Lek.  Maar de panelen moeten wel 

door onszelf op het dak worden geplaatst. 

Daarom zoeken we vrijwilligers die bereid zijn om 
daarbij te helpen. 

De verwachting is dat in de week van 20 t/m 24 
oktober aanstaande  de levering plaats zal vinden. 

Als u wilt en kunt helpen dan vragen wij u dit zo 
spoedig mogelijk op te geven aan: 

Eric Huizer tel. 06 50224843 of 

Jan de Korte tel. 0180 551427 
 

 
 

 

 
 

############################## 
 

 

Clubavonden  
Groep 4,5 en 6 jongens (vanaf 22 september)  
Maandagavond van 18:45 tot 20:00 in 't Voorhof  
Clubleiding:  
Angelina Vonk Noordegraaf, Wouter Swijnenburg en 
Lenneke Bakker  

Groep 7 (vanaf 23 september)  
Dinsdagavond van 19:00 tot 20:15 in 't Voorhof  
Clubleiding:  
Janneke Koppe, Maria en Gerbe van Dam  

Groep 4,5 en 6 meisjes (vanaf 24 september)  
Woensdagavond van 18:45 tot 20:00 in 't Voorhof  
Clubleiding:  
Jorina Haspels, Liesethe Spek en Gertjan Karssen  

Groep 8 (vanaf 25 september)  
Donderdagavond van 19:15 tot 20:30 in 't Voorhof  
Clubleiding:  
Anita van den Heuvel, Jannet Rook en Hans de Jong  

Voortgezet Onderwijs I en II (vanaf 26 september)  
Vrijdag- of Zaterdagavond van 19:30 tot 21:30, in de 
Ontmoetingskerk  
Clubleiding:  
Brenda de Jong, Elize van de Wal en Emiel Karssen  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


