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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  
Ds. Olde 

lezing Johannes 4: 3- 26 
 

Avondmaal 

Vandaag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. 
Bij ons in de Ontmoetingskerk is het avondmaal 

opengesteld voor kinderen vanaf het jaar dat ze in 
groep 5 zitten. Wel hebben zij van te voren de 

avondmaalscatechese gevolgd. We vieren de maaltijd 
van de Heer staande in een grote kring met in het 

midden de tafel waaraan u plaats kunt nemen. In 

eerste instantie is die bedoeld voor hen die niet lang 
kunnen staan, maar graag zien we de tafel geheel 

gevuld. Het staat u dus vrij om plaats te nemen 
wanneer er nog lege stoelen zijn.  

De kring wordt gevormd achter het orgel langs naar 

voren. We eindigen de dienst ook vanuit de gevormde 
kring waarbij de dominee en kerkenraadsleden van 

dienst als eersten de kring verlaten. Wij wensen u een 
goede dienst. 

De kerkenraad 
 

Vorming en Toerusting 

In Samenwijzer en op de informatiebrief die op de 
startzondag is uitgereikt, staan een flink aantal 

bezinningsaktiviteiten vermeld. 
* A.s. donderdagavond, 3 oktober, bent u om 19.00 

uur welkom in de kerkenraadskamer voor een moment 

van bezinning en gebed. 
Er is een vaste, korte liturgie en er is ruimte voor stilte 

en gebed. Weet u welkom! 
* Volgende week zondag, 6 oktober, start een groep 

voor mensen van eind 20 tot begin 40. 
Er zijn al aanmeldingen, maar we hopen op nog een 

paar meer. 

* De kring ‘Kijk op geloof’ begint op 8 oktober. Graag 
aanmelden bij ondergetekende. 

  
Ook het jongerenwerk, club en catechese, is 

begonnen. We hopen dat jullie het goed hebben met 

elkaar! 
ds. Luci Schermers, tel. 010-451.78.40 

of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Bijzonder concert 12 oktober in Schoonhoven 

Voor muziekliefhebbers is er op 12 oktober in 
kerkgebouw de Hoeksteen een 

bijzonder concert te horen door het Lekkerkerks 

Vrouwenkoor onder begeleiding van Jaap den Besten 
op orgel. Uitgevoerd wordt o.a. een mis van Hendrik 

Andriessen, de Missa Sponsa Christi. Hendrik 
Andriessen was componist, organist en kerkmusicus en 

heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van de 

liturgische muziek. 
Zijn uitspraak "Kerkmuziek is alleen die muziek, die 

één is met het organisme van de kerkelijke dienst “ 
bracht hij tot uiting in zijn missen, waarvan het koor er 

een ten gehore brengt. Hierin worden de 
zangstemmen en de instrumentale begeleiding tot hun 

simpele essentie teruggebracht. De muziek klinkt 

daardoor intiem en contemplatief, het orgel vloeit als 
het ware samen met de vocale klanken. Ook voor niet 

orgelliefhebbers is dit concert een aanrader! 
Aanvang 20.00 uur, open schaal collecte na afloop. 

 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 
….mw. Marieke v.d. Schans, ter bemoediging 

 
Koster 

28-09 t/m  4-10 dhr. J. Klerk 

05-10 t/m 11-10 dhr. C. Hesse 
 

 
Kerkdienst zondag 6 oktober  

10.00 uur Ds. Offringa 
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