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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  

Ds. van der Plicht 

Bijbellezing  1: Spreuken 31: 10-31 

                  2: Lucas 1: 46-55  
 

VROUWENGESPREKSGROEP 
 Op 13 mei a.s. komt de Vrouwen 

gespreksgroep weer bij elkaar om 

de Open Deur van Mei te bespreken. 
Het thema is DE TUIN. 

Gastvrouw is Toos v.d. Leeden, 
Tjalkstraat 12 en de koffie staat 

om 9.45 uur klaar. 

U bent welkom ! 
 

FEEST VAN DE GEEST 
Zoals u op de achterkant ziet, hebben we een mooi 

programma voor de tijd tussen Hemelvaart en 
Pinksteren. U kunt zich nu al opgeven om een dagdeel 

mee te doen als gastheer of -vrouw. Ook kun je je met 

een team (4 personen) opgeven  
voor de quiz!  Inschrijflijsten hangen naast het 

koffieluik. Doet u mee?                                
 Marianne van der Bas 

 

Examens 
Morgen beginnen op de middelbare scholen de 

examens, 
Een spannende tijd voor leerlingen, ouders en 

docenten. 
 

Pastoraal spreekuur 

Donderdag 15 mei ben ik van 9.30-12.30 uur in de 
kerkenraadskamer aan het werk. Loop gerust binnen 

om iets te vragen, te zeggen, af te spreken, om uw 
hart te luchten of gewoon voor een kop koffie of thee. 

 

Toppers  
Vanavond om 19.30 worden jullie in de soosruimte 

verwacht om de laatste voorbereidingen te doen voor 
de jeugddienst van 18 mei. 
 

Bijbelquiz 

Tijdens het feest van de Geest willen we op 

vrijdagavond 30 mei de Bijbelquiz van het Nederlands 
Bijbelgenootschap spelen. Een interactieve quiz met 

filmpjes e.d. en qua inhoud niet echt moeilijk. 
Om de quiz te  kunnen spelen zijn er teams nodig van 

vier personen. U kunt een team vormen met 

familieleden of het gezin, met de commissie waar u of 
jij in of met de gespreksgroep.  U kunt zich ook alleen 

aanmelden, dan vormen we ter plekke nog een team.  
 

U kunt zich aanmelden via 
dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl of telefonisch. 

Als er vragen zijn dan hoor ik het graag. Er zij al een 
paar teams gevormd, we hopen op nog meer 

aanmeldingen! 

Met hartelijke groet 
 

ds. Luci Schermers  
 

Seniorenmiddag  

Donderdag 15 mei is de laatste seniorenmiddag van dit 
seizoen in 't Voorhof. Aanvang 14.00 uur. 

Het seniorenkoor "Zang en Vriendschap"o.l.v. Wiebe 
Zeilstra verzorgt een optreden. Na de pauze wordt er 

bingo gespeeld. 
Iedereen is van harte welkom. Indien u vervoer nodig 

heeft kunt u Adri (510880) of Jantine (512603) bellen. 

 
Dienst 125 jaar kerk 

Ongetwijfeld heeft een aantal mensen gezien dat in de 
Samenwijzer per abuis de herdenkingsdienst i.v.m. 

125 jaar kerk op zondag 8 juni (Pinksteren) vermeld 

staat; dit moet natuurlijk zondag 1 juni zijn! 
 

Jeugddienst ‘What would Jesus do’ 

In de Ontmoetingskerk is zondag 18 mei om 10.00 uur 

een jeugddienst. Het thema van de dienst is ‘What 

would Jesus do’. Jongeren van de bijbelstudiegroep 

Toppers (met jeugd uit zowel de Ontmoetingskerk als 

de Hervormde kerk) hebben deze dienst mede 

georganiseerd. Zij bedachten onder meer de leidraad 

voor de dienst. De meeste van hen staan binnenkort 

voor belangrijke keuzemomenten, zoals de keuze voor 

studie, baan, relatie. Hoe betrek je God bij het maken 

van deze keuzes? Maar wat hen betreft gaat het ook 

om de omgang met vrienden en collega’s. Wat zou 

Jezus doen? 

Voorganger in deze dienst is ds. Luci Schermers. De 

muzikale begeleiding komt van de Sunday Half Hour 

band uit Krimpen aan den IJssel. 

De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

...Hr. J. v.d. Windt voor zijn verjaardag 
Hr. en Mevr. Jonker inz. hun 55 jarig huwelijk 

 
Koster 

10-5 t/m 16-05 dhr. C. v.d. Schans 

17-05 t/m 23-05 dhr A. de Paauw 
 

Kerkdienst zondag 18 mei 
10.00 uur Ds. L.M. Schermers 


