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Dienst van vandaag: ds. N. van Voorneveld 
 

Hemelvaartsdag 
De dienst van hemelvaartsdag vindt in de 

ontmoetingsruimte plaats. Breng u uw eigen Nieuwe 

Liedboek mee? De dienst begint om 9.30 uur. 
 

Dienst volgende week zondag 
Zondag 2 juni, zondag tussen hemelvaart en 

Pinksteren, hoop ik nog een keer uit Hooglied te lezen. 

Ik zal proberen een lijn te trekken naar de verwachting 
van Pinksteren. Deze zondag willen Nelly en Cees 

Hesse ons na de dienst met een traktatie bij de koffie 
laten delen in de vreugde vanwege hun 50-jarig 

huwelijk! 
 

Examens 

De examens zitten er op. Hopelijk nu voor degenen die 
het betreft een periode van rust en ontspanning. Later 

volgt de (spannende) ontknoping... Sterkte bij het 
wachten! 

ds. Luci Schermers 

 
ONTRUIMINGSOEFENING 

Op 19 mei hebben we na de kerkdienst een 
ontruimingsoefening gehouden. Allereerst wil het 

College van Kerkrentmeesters iedereen heel hartelijk 

bedanken voor de medewerking. Het gebouw was in 1 
minuut en 40 seconden leeg! Niemand raakte in 

paniek, daar was ook geen reden voor en mede 
daardoor ging het zo goed. Er waren 3 mensen als 

waarnemer aanwezig en zij hebben gelet op wat er 
goed ging en wat er beter zou kunnen. Ook stellen wij 

het op prijs dat tijdens het koffiedrinken 

gemeenteleden met verbeterpunten naar ons toe zijn 
gekomen. Dank voor uw hulp! Een uitgebreid verslag 

vindt u in de nieuwe SamenWijzer. 
Het College van Kerkrentmeesters 

 

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND 
Het product van de maand juni is Olie/bak en braad 

Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de 
Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan 

worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij 
het ZWO-bord inde ontmoetingsruimte. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

VBK ZOEKT HELPENDE HANDEN!!! 
De vakantie bijbelclub Krimpen is nog steeds hard op 

zoek naar helpende handen. Lijkt het u leuk om, op 
wat voor manier dan ook, te helpen… of kent u iemand 

die het leuk zou vinden… laat het alstublieft weten! Bij 

twijfel, gewoon doen! Voor meer informatie kunt u: 
Mailen: maureen_oosterwijk@homtail.com, 

Bellen/appen: 0611330300 (Maureen Kerkstra). 
 

Hartelijke welkom 

Zondag 2 juni is er weer een Rotterdamse Roze 
Viering. De voorganger is Antoinette van der Wel, PKN 

predikant in Berkel en Rodenrijs. Het thema is:  
'Vier de vrijheid' 

De viering begint om 15 uur in de Paradijskerk Nieuwe 
Binnenweg 25, 3014 GB Rotterdam. Na de viering is er 

tijd voor ontmoeting en er is een nabespreking. 

Wij zien uit naar je komst. 
 

De bloemen van vandaag zijn voor….. 
….Mw. J. Voogt-Hordijk voor haar verjaardag.  

….Mw. D. Den Ouden-Verheuvel voor haar verjaardag. 

….Ylse v.d. Meulen, na operatie. 
 

Koster  
26-05 t/m 29-05 dhr. H. Broekhuizen  

30-05 t/m 31-05 dhr. C. Hesse 

01-06 t/m 07-06 fam. de Gier 
 

Kerkdiensten:  
Donderdag 30 mei ( Hemelvaartsdag) 

9.30 uur ds. R. P. van der Plicht 
 

zondag 2 juni   

10.00 uur ds. L. Schermers 
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