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Dienst van vandaag: ds. G. H. Offringa
VBK
Alle voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel Klub zijn
Wij leven mee
weer van start gegaan en we hebben er allemaal weer
Mevr. S. is vrijdag 18 Mei verhuist van de Daniel de
heel veel zin in. Als je het misschien ook leuk vindt om
Hoed, naar het E.M.C in Rotterdam voor een tweede
ons met de voorbereidingen en op de dagen zelf te
kuur, het gaat goed maar is nog erg zwak.
helpen, kom dan naar onze inleiding ochtend waarin
Ze moet minimaal nog 2 á 3 weken in het ziekenhuis
we de leiding vertellen over de thema’s, de invulling
blijven om aan te sterken.
van de dagen en alvast beginnen met de spelletjes en
Haar adres is : mevr. G.C S.
andere activiteiten voor de kinderen!
Waar? Ontmoetlingskerk, te Krimpen aan de Lek;
Wegens privacy verwijderd
hoofdstraat 90 wanneer? 16 Juni; 9.00 tot 12.00
Meer weten? Ineke van der Cingel +316 27529088
ivandercingel@gmail.com
ZONDAG 10 JUNI ANDERS-DAN-ANDERS DIENST: GENERATIES VERBINDEN
Zondag 10 juni gaat Luci voor in de Anders-dananders-dienst. Luci en Janneke Boer bereiden deze
dienst samen voor. In deze dienst willen we generaties
met elkaar verbinden. Jong en oud gaan met elkaar in
gesprek en gaan elkaar beter leren kennen. Dit gaan
we doen op een leuke, inspirerende interactieve
manier. Tijdens deze dienst blijven kinderen vanaf 10
jaar in de dienst en gaan niet naar de
kindernevendienst. Nieuwsgierig geworden?
Voedselbank – Product van de maand
Het product van de maand mei is pakken sap. Het
inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden
ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die staat bij
het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte.

Samen fietsen voor Oeganda
Na een jaar van acties en activiteiten is het bijna
zover: onze reis naar Oeganda. Als afsluitende
activiteit organiseren we ( Samen kerken voor
Oeganda) nog een informatieve fietstocht.
Deze zal plaatsvinden op zondag 10 juni 2018
Start is vanaf ieder van de deelnemende 5 kerken
(IJsseldijkkerk, de Rank, de Ark en de Wingerd in
Krimpen aan den IJssel en de Ontmoetingskerk in
Krimpen aan de Lek) mogelijk tussen 12 uur en 13
uur. Bij de start ontvangt u een route. De posten in de
kerken zijn tot 15 uur bemand. In iedere kerk vindt u
/jij een post met een (kinder)spel en informatie over
onze reis. Aanmelden is niet nodig, deelname is gratis.
Denkt u zelf aan een lunchpakket? We hopen op veel
belangstellenden deze dag. Voor vragen:
info@kerkenvooroeganda.nl
Bloemen van deze zondag gaan naar…
… mw. den Ouden-Verheuvel voor haar verjaardag.
Koster
26-05 t/m 02-06 dhr. L. Hordijk
03-06 t/m 09-06 dhr. P. van Gorkum
Kerkdienst zondag 3 juni
10.00 uur Ds. D. Hoekstra-Olthof
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