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Vandaag vieren we in een feestelijke dienst de
Pastoraal spreekuur
verbintenis van Ds. Luci Schermers met onze
Iedere donderdagochtend is er vanaf 9.15 uur tot
gemeente. Hoewel zij al vaker bij ons is voorgegaan,
12.30 uur een pastoraal spreekuur.
vindt ook haar officiële intrede vanmiddag pas plaats.
U bent dan van harte welkom in de kerkenraadkamer
Vanaf nu is Luci weer echt “ onze” dominee en daar
voor een kop koffie of thee en een gesprek.
zijn wij als gemeente zeer verheugd over.
Het zou fijn zijn als u van te voren afspreekt via 010We hopen dat wij met elkaar deze vreugde mogen
451.78.40 of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl
ervaren in de teksten en liederen die wij zullen horen
Met een hartelijke groet,
en zingen. Aan het eind van de dienst, na de zegen,
ds. Luci Schermers
zal Luci worden toegesproken en daarna kunnen wij
haar feliciteren in de Ontmoetingsruimte.
Tv-opnamen
Daar staan ook koffie en thee klaar en niet te vergeten
Vandaag wordt de dienst opgenomen door Vrolek-TV.
het lekkers dat in het kader van de actie “lekkers voor
Ook is ds. Schermers onlangs geïnterviewd door
Luci” door zo’n twintig gemeenteleden, jong en oud, is
Vrolek-TV. De uitzending van deze dienst zal
gebakken. Om de middag waardig af te sluiten wordt
plaatsvinden op zondag 21 april (en herhaald worden)
er vanaf ongeveer half vijf nog een glaasje
om 14.00 uur, 17.00 uur en 20.00 uur.
geschonken in de kerkruimte. Bij mooi weer wordt dat
misschien wel geserveerd buiten op het kerkplein!
Wandelen ‘voor de verandering’ in Gouda
Wij wensen iedereen een fijne dienst.
Op zaterdag 20 april a.s. organiseert uw commissie
De kerkenraad
V&T weer een stadswandeling. Dit keer in Gouda aan
de hand van het boekje ‘Wandelen voor de
Bewaar haar die hier voor u staat
verandering’ van Kerk in Actie.
Bewaar haar die hier voor u staat
We starten in ons eigen kerkgebouw om 9:15 uur met
Dat zij haar weg met vreugde gaat
een kop koffie en gaan vervolgens op weg. We
Geef aan uw engelen bevel
rekenen erop dat een aantal van de deelnemers bereid
Haar trouw te zijn als metgezel.
is met een auto te gaan en passagiers mee te nemen.
De benzine- en parkeerkosten zullen over de
deelnemers verdeeld worden.
SYMBOLIEK BIJ DE BLOEMSCHIKKING :
De wandeling voert o.a. langs de voormalige
synagoge, de Volksgaarkeuken, ’t Swaenenborghs
Hofje, een aantal kerkgebouwen w.o. de Sint Janskerk,
het Catharinagasthuis en een tweetal molens.
De wandeling op zich duurt ongeveer een uur, maar
wellicht langer door bezichtiging van één of enkele
gebouwen (entreegelden voor eigen rekening).
Het lijkt ons leuk om, voor degenen die dat willen, het
bezoek aan Gouda af te sluiten met een gezamenlijke
eenvoudige lunch (ook voor eigen rekening).In de kerk
hangen we een intekenlijst op waarop u kunt
aangeven of u mee wilt, of u bereid bent te rijden en
of u wilt deelnemen aan de afsluitende lunch.
"Dankbaarheid opent de weg naar een leven in
Wij rekenen op uw deelname!
verbondenheid".
De "rode doek" verwijst naar de Heilige Geest.
Samenwijzer
De "boog" is de verbondenheid en de "klimop" staat
Samenwijzer 28.6 is voor de periode 28 april t/m 2
voor trouw.
juni. De sluitingsdatum voor het inzenden van uw kopij
De "zeven rozen" symboliseren de zeven gaven van
is vanavond, zondag 14 april. Nelly Hesse, redactie.
de Geest : wijsheid, raad, sterkte, godsvrucht,
wetenschap, verstand en ontzag voor God.
Koster
De "kleurige bloemen" symboliseren de veelkleurigheid
13-04 t/m 19-04 dhr. C. Hesse
van de gemeente.
20-04 t/m 26-04 dhr. H. Broekhuizen
Het bloemstuk gaat naar….
….. ds. L. Schermers.

Kerkdienst zondag 21 april
10.00 uur Hr. Van der Plicht
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