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Dienst van vandaag:  
ds. L. Schermers 

Eerste lezing:  Psalm 122 
Tweede lezing Openbaring 21:10-27 

 

Gebed om kracht 
Eeuwige God, 

Als u liefde bent, 
dan bent u overal waar liefde is: 

in ons hart, 

tussen mensen in de kerk en daarbuiten. 
Overal in de wereld, 

ook daar waar haat en geweld lijken te overheersen. 
Lieve god, God van Liefde, 

inspireer ons 
opdat wij niet moedeloos of onverschillig worden 

of ons machteloos gaan voelen. 

Ontferm u over ons en onze wereld 
en maak ons hoopvol, 

vreedzaam en strijdbaar, 
maar ook dankbaar voor alles wat wel goed is, 

Mooi en vrolijk. 

Eeuwige God, 
geef ons veel van uw liefde en kracht, 

dan zijn we samen sterk. 
Amen 

 

OPROEP ZONDAG 14 SEPTEMBER  
Zoals u weet, komt de feestweek “Krimpen 950 jaar” 

rap naderbij. 
Wij zijn verheugd dat het (seculiere) organisatiecomité 

hierin ook een rol heeft toebedacht aan de kerken. 
Maanden geleden is het overleg al gestart over de 

tentdienst van 14 september die wij samen met de 

kerk op de dijk gestalte zullen geven. 
Er is nog een praktisch punt: er zijn nog een paar 

mannen nodig die bereid zijn de stoelen uit onze kerk 
naar de tent te brengen om ze daar klaar te zetten. 

Ook moeten deze stoelen ’s middags weer terug naar 

de kerk.  
Na de dienst die om half elf begint, is er koffiedrinken 

en aansluitend van 13.00 tot 13.45 uur, een 
“modeshow”.  

Deze middagactiviteit is iets bijzonders. 
Een gezelschap uit Friesland heeft studie gemaakt van 

de diverse kostuums van dominees van vroeger tot nu. 

Ter opluistering van jubilea ed. geven de leden hiervan 
door het hele land in kerken en verenigingsgebouwen 

presentaties van deze specifieke kledij. 
Wij vinden het bijzonder leuk dat het “Comité Krimpen 

950 jaar” niet alleen zo’n bij de kerken passende 

activiteit heeft bedacht, maar ook in staat is geweest 
om dit Friese gezelschap aan te trekken. 

Wij hopen dan ook dat u, als regelmatige kerkganger, 
uiteraard de tentdienst bezoekt en ook de modeshow 

wilt bijwonen.  
Het zou wel een heel slecht signaal zijn, als onze kerk 

het laat afweten en de organisatie eigenlijk voor niets 

is geweest. 
Natuurlijk hopen wij ook gasten van buiten te mogen 

verwelkomen en wij willen daarom een gastvrij gebaar 
maken.   

Graag bieden wij onze kerkgangers en gasten een kop 

koffie of thee aan en een lichte lunch om de tijd te 
overbruggen tot de modeshow begint.  

U hoeft dat dus niet te betalen, maar het “Comité 
Krimpen 950 jaar” wil wel graag weten op hoeveel 

broodjes zij moet rekenen. 
De broodjes worden zondagmorgen in het naaiatelier 

gesmeerd en belegd en 

ook hiervoor zijn nog een paar vrijwilligers nodig. 
In de Ontmoetingsruimte naast het koffieluik hangt 

een lijst waarop u zich kunt opgeven voor de lunch, dit 
als indicatie voor het bestellen van de broodjes. 

Noteert u even met hoeveel mensen u komt? 

Ook kunt u zich opgeven voor de vrijwillige klussen die 
moeten worden verricht. 

Laat het Comité niet in de kou staan en geef u op voor 
een van deze activiteiten! 

Namens de kerkenraad, Marianne van der Bas 

 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar.... 
... Mw. C.J. v. Vliet-Kwinkelenberg voor haar 

verjaardag. 
 
Tijdens de vakantieweken zijn de bloemen gegaan 
naar: 

mw. T.Post, als groet van de kerk. 

mw. A.Dijk-Bouw, voor haar verjaardag. 
dhr. A.Jonker voor zijn verjaardag, 

mw. M.Kraan-van Spengen na div.ziekenhuisopnames. 
dhr .P.v.’t Riet voor zijn verjaardag, 

dhr. P.Smidt na ziekenhuisopname. 
Mw.B.Schepers - de Groot i.v.m.stoppen van de ZWO 
groep na vele jaren. 

 

Koster 
30-08 t/m 05-09 dhr. J. Voogt 

06-09 t/m 12-09 dhr. A. de Paauw 
 

Kerkdienst zondag 7 september 

10.00 uur Ds. Tromp 
 

 
 

 



 
 

 
Seniorenmiddag 

Omdat er door het comité " 950 jaar Krimpen aan de 
Lek" in september ook een seniorenmiddag 

georganiseerd wordt, starten wij het nieuwe seizoen 

een week eerder dan gebruikelijk,  
namelijk op donderdag 4 september. Aanvang is 

14.00 uur in "het Voorhof" . Op deze middag houdt 
mevrouw Annemarie Fokker een presentatie over het 

leven en werk van W.G. v.d. Hulst. We gaan met haar 

terug in de tijd dat hij onderwijzer was en met succes 
kinderboekjes schreef. Er zal ook een boekentafel  

aanwezig zijn zodat u de bekende boekjes kunt inzien 
en eventueel ook kunt aanschaffen.  

Iedereen is van harte welkom op deze boeiende 
middag. 

Hebt u vervoer nodig: bel met Adri de Witte (510880) 

of Jantine van Gemerden (512603) 
 

Boottocht 
De Watersportvereniging van Krimpen a/d Lek (WSV) 

nodigt de senioren van Krimpen (ouder dan 70 jaar) 

t.g.v. hun 50-jarig bestaan en t.g.v. 950 jaar Krimpen 
uit voor een (gratis) boottocht op zaterdag 13 

september. 
In de ontmoetingsruimte en bij de achterdeur van de 

kerk hangt aan de prikborden de informatie hierover 
en ook een inschrijfformulier  voor belangstellenden. 

 

Feestelijke EXPOSITIE 

Zo na de schoolvakanties komt de Feestweek, ter 

gelegenheid van 950 jaar Krimpen aan de Lek, steeds 
dichterbij; zo ook onze EXPOSITIE  in ’t Voorhof. 

(naast de autopont) 
Zoals u misschien al gelezen of gehoord hebt….zegt 
het voort….zijn we als kerken oa.. in deze vorm 
aanwezig. Plaatselijke schilders stellen van hun werken 

ten toon, n.a.v. het thema: 

             God geeft KLEUR aan je leven. 
Leuk en interessant om te bekijken hoe KLEUR 

verwerkt wordt op verschillende manieren, door 
verschillende makers. We kunnen horen en/of lezen 

over hun motieven, hun passie! 
Op uw weg langs alle festiviteiten, is dit zéker ook een 
bezoekje waard. 

Iedereen is van harte welkom op: 
Donderdag 11 september van 19.00 uur (Opening) – 

21.30 uur en  
Vrijdag 12 september van 15.00 – 21.30 uur. 

 

Info: B. Karssies – tel. 665598  
        P.Heuvelman – tel 525924 

 
 

 

 

 
 

 
Vrouwen Bijbel Studie Kring  

“Loof den Heere mijn ziel en vergeet niet een  
van Zijn weldaden” 

Psalm 103:2 

                   
Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen en dankbaar 

hopen we op 10 oktober a.s. ons 25 jarig jubileum te 
vieren. We danken en prijzen God voor al Zijn 

weldaden en denken aan wat Hij voor ons heeft 

gedaan, in verdrietige en blijde momenten……. en 
hopen nog vele jaren als Vrouwenbijbelstudiekring bij 

elkaar te komen. U/jij bent allen van harte welkom in ’t 
Voorhof. 

Tijd: 9.15-11.15uur (om 9.00uur is weer de koffie 
klaar). 

 

Programma ’t Voorhof  2014-2015 
25 sept.  Corry Zandbergen van Stichting De       

              Zwervende Zwaluwen. 
10 okt.    Feestavond met Alie Hoek van Kooten 

“Omgaan met elkaar, over communicatie  gesproken” 

Tijd: 19.30u  Avondprogramma met 
mannen/genodigden/oud leden i.v.m. ons 25 jaar 

bestaan! 
20 nov. Cees Vork Thema: Wat doet God in deze tijd? 

18 dec. Kerstochtend  Liturgie van de Christenvrouw 
22 jan.  Ds. B. Bakelaar Thema: Het gebed dat God  

             zijn discipelen leerde:  “Onze Vader….” 

19 febr. Dirk van Genderen Thema; “De toekomst     
              van Israël”.  

19 mrt. Rene van Loon   Paasochtend. 
16 apr. Johan Schep Thema:De Koningin van Scheba. 

7  mei   DVD Thema volgt. 

5 juni     Uitje 
 

Voor informatie: 
Mady Riko 0180510278  

Corry v.d.Heijden 0180681867   

Attie Boom 0180512135  
Ria Hoogendoorn 0180522469 

 
 

Samenwijzer 
De sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij 

Samenwijzer over de periode 14 september t/m 26 

oktober 2014 is zondag 7 september. 


