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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  

Ds. Versteeg 

Schriftlezing  Genesis 8: 6 – 16 
Schriftlezing Johannes 20:19:31 

 
Terugblik 

De diensten in de veertigdagentijd en op Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen hebben van 
diverse mensen veel voorbereiding gevraagd. 

Voor alle inzet wil ik u en jullie hartelijk bedanken. 
  

Vakantie 
Van 26 april tot 1 mei ben ik een weekje afwezig. 

Mocht er onverhoopt een predikant nodig zijn, dan 

weten praeses en scriba welke predikant benaderd kan 
worden. 

  
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. We hopen dat er een flink aantal teams 

mee doet.  U kunt een team vormen met familieleden 

of het gezin, met de commissie waar u of jij in zit 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. 
We hopen op veel aanmeldingen! 

ds. Luci Schermers 
Van de scriba 

-Afgelopen week heeft u de stukken voor de 

jaarvergadering van 7 mei per mail toegestuurd 
gekregen of deze gewoon bezorgd gekregen. Mocht u 

niets ontvangen hebben om een of andere reden meld 
dit dan de scriba, zodat u alsnog de stukken kunt 

ontvangen. 
-Per abuis is in de Samenwijzer de herdenkingsdienst 

op zondag 8 juni (Pinksteren) terecht gekomen; dit 

moet natuurlijk zondag 1 juni zijn! 
 

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?                                mvdb 

EO-Jongerendag 
Het lijkt nog ver weg maar op zaterdag 14 juni is er 

weer de jaarlijkse EO-jongerendag in het Gelredome. 
Ook dit jaar hopen we weer een bus te huren en met 

een grote groep jongeren naar Arnhem af te reizen om 

dit evenement mee te maken. Iedereen die mee wil 
moet zelf zijn of haar toegangskaart reserveren op de 

website www.eojongerendag.nl Wie zijn kaartje heeft 
gereserveerd kan zich vervolgens aanmelden voor een 

plekje in de bus bij Gera Spruijt op emailadres: 

w.spruijt1@chello.nl of Peter Haspels op emailadres  
jeugdwerk@kerkaandelek.nl Aan het meerijden met de 

bus zijn € 12,= kosten verbonden. 
 

Lezing over Vincent van Gogh  
door dominee W.M. de Bruin uit Stolwijk. 

Na afloop van de algemene ledenvergadering van de 

VVP afdeling Lekkerkerk en omstreken op 
dinsdagmiddag 29 april verzorgt ds.W.M. de Bruin uit 

Stolwijk een lezing over de bekende Nederlandse 
kunstenaar Vincent van Gogh. In de tien jaar dat 

hij als kunstenaar actief was (1880-1890), zijn een 

groot aantal kunstwerken, waarvan ruim 860 
schilderijen en bijna 1200 prenten en tekeningen, 

bewaard gebleven. Hij was ook een verdienstelijk 
brievenschrijver. In meer dan 800 brieven zette hij 

zijn gedachten en ideeën op papier, voor zijn 
kunstenaarsvrienden, maar vooral voor zijn broer 

Theo; zijn steun en toeverlaat. Dominee De Bruin 

heeft zich verdiept in de persoon Vincent van Gogh, en 
kan hier boeiend over vertellen. 

De lezing begint om 15.00 uur en vindt plaats in de 
bovenzaal van Ge-Ar, Kerkplein 7 in Lekkerkerk en u 

bent daarbij van harte uitgenodigd. 
 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

… Mw. Munier, ter bemoediging. 
 
Koster 

26-04 t/m 02-05 dhr. C. Hesse 

03-05 t/m 09-05 dhr. H. Broekhuizen 
 

Kerkdienst zondag 4 mei 

10.00 uur Ds. Wierdsma 
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