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Dienst van deze morgen:
Ds. Van Herwijnen
Schriftlezing Jeremia 29: 4-14

Israëlavond met ds. Kees van Velzen
KRIMPEN A/D LEK : Op uitnodiging van ‘Vrienden van
Israël in de Krimpenerwaard’ houdt ds. Kees van
Velzen op woensdagavond 25 mei een lezing over
Israël. Deze vindt plaats in de Ontmoetingskerk,
Hoofdstraat 90 te Krimpen a/d Lek. Het thema van de
avond is ‘de herrijzenis van Israël’, gebaseerd op
Ezechiël 37. De avond begint om 20.00 uur, met
inloop vanaf 19.30 uur. Op de avond worden ook
Israël-producten te koop aangeboden. Iedereen is van
harte welkom. Gratis entree.

Stadswandeling Schoonhoven
Wanneer : za 28-5-2016
Hoe laat : 13.30 uur
Waar : vertrek kerk
Kosten : vervoer/koffie
en evt. € 1,- Ambachtshuis

Jeugddienst
De jeugddienst welke gepland staat op zondag 5 juni
a.s. wordt verschoven
naar zondag 3 juli. De reden dat deze dienst wordt
verschoven is omdat
op 4 juni EO-jongerendag plaatsvindt en veel jongeren
hier naar toe gaan.
De bloemen van deze zondag gaan naar....
…. Hr. J .Schepers voor zijn verjaardag.
Een tweede bos is voor Cindy Spruijt als groet van de
kerk.
Koster
21-05 t/m 27-05 dhr. C. vd Schans
28-05 t/m 03-06 dhr. A. Voogt
Schoonhoven is een stadje met een rijke historie,
zowel op het gebied van religie, vestingwerken en het
ambacht van zilversmid. Niet voor niets wordt
Schoonhoven ook wel de Zilverstad genoemd.
Genoeg te zien dus in Schoonhoven. We willen samen
een wandeling maken door Schoonhoven en kennis
maken met de diverse kanten van deze oude stad.
We zullen in elk geval de Grote of Sint Bartholomeus
kerk bezoeken en het Ambachtshuis (entree € 1,-). Tot
besluit willen we gezamenlijk op een terras wat
drinken.
Er zal een intekenlijst bij het koffieloket worden
opgehangen. Mailen kan ook naar
commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Het minimum aantal deelnemers is 10.
U/jij gaat toch ook gezellig mee?
V&T

Kerkdienst zondag 29 mei
10.00 uur Ds. IJzerman
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