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Dienst van vandaag :
Ds. L. Schermers
Collecte Jeugdwerk
Geen afscheidsfeestjes meer
Vandaag is de eerste collecte voor JOP,
Vakantie
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk.
Zoals u misschien al weet heb ik van 16 juli t/m 13
Herkent u de volgende situatie? Enigszins verlegen
augustus vakantie. Van 10-13 juli heb ik een paar
staan ze vooraan in de kerk. De leiding van de
studiedagen over de reformator Maarten Luther.
kinder(neven)dienst spreekt hen vriendelĳk toe. Dat ze
Komende week hoop ik nog een aantal bezoeken te
altĳd zo leuk meededen. Dat ze nu een belangrĳke
doen, daarna ben ik dus een aantal weken niet
stap nemen, naar de middelbare school gaan. Dat ze
beschikbaar.
… afscheid nemen.
We hopen niet dat het nodig is, maar bij noodgevallen
Voor je het weet markeert dit feestelĳke moment
is bij de kerkenraad bekend welke predikant uit de
opeens het grote gat tussen ‘erg betrokken zĳn’ tot
Krimpenerwaard ingeschakeld kan worden.
‘het zou leuk zĳn als we je nog eens in de kerk zien’.
Ik wens u nu al vast (ook namens Jan) een mooie
In veel kerken komen kinderen in de
zomer toe! ds. Luci Schermers
basisschoolleeftĳd nog regelmatig, maar tieners en
jongeren veel minder.
Op zoek naar het mooiste bijbelverhaal
JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gaat
van Krimpen aan de Lek
ervoor om 100% van de kinderen betrokken te
In de zomermaanden wil ik graag op zoek gaan naar
houden! Ook tieners en jongeren. Want elk kind en
het mooiste bijbelverhaal van Krimpen aan de Lek. Aan
elke jongere mag zich geliefd weten door God.
u en jullie wordt gevraagd je mooiste bijbelverhaal aan
Ook in deze kerk hebben wĳ dat verlangen. JOP helpt
me door te geven.
plaatselĳke kerken om geen afscheidsfeestjes meer te
Dat mag via de mail, maar ook via een briefje, een
organiseren, hoogstens feestjes die een nieuw begin
telefoontje, via de post, via invulstrookje etc.
markeren. Help dit werk mogelĳk maken door te geven
Ik wil jullie vragen om deze vraag ook bij de buren
aan de collecte.
neer te leggen. Het is een vraag 'Krimpen-breed'.
Tijdens de startdag wordt de uitslag bekend gemaakt!
De Zondagsbrief gaat op zomervakantie
Succes! ds. Luci Schermers
Dit is de laatste ZB voor de vakantie. We starten weer
op zondag 20 augustus. Belangrijke berichten kunnen
gospels en hymnes
in deze periode gemeld worden bij de scriba of één
Zaterdagmiddag 8 juli van 16.00-17.00 uur kunt u in
van de ouderlingen. Redactie
de kerkeraadskamer luisteren naar het spelen van
gospels en hymnes door Jan de Korte en Jan van der
Deze week 4 ! bossen bloemen:
Leeden.
Hr.J.Siebenga voor zijn verjaardag
U kunt ook meezingen, want de teksten (en evt. de
Hr.D.Sluijter voor zijn verjaardag
vertalingen) zullen beschikbaar zijn.
Hr.R.v.Mastrigt als bedankje
Na afloop is er een hapje en een drankje.
Hr.C.Gouwens nog voor zijn verjaardag.
Een ieder is van harte welkom!
De bloemen van vorige week zijn aan de dienstdoende
dominee gegeven.
MEDEDELING opzet indeling kerkzaal
Door een aantal gemeenteleden is nagedacht over een
iets andere opzet van de kerkzaal tijdens de eredienst.
Koster
Leen Hordijk heeft hiervan een tekening gemaakt. De
01-07 t/m 07-07 fam. de Gier
nieuwe opstelling wordt uitgeprobeerd vanaf 2 juli en
08-07 t/m 17-07 dhr. J. de Klerk
gedurende de zomervakantie. De bedoeling hiervan is
een beter zicht op de beamer en de stoelen meer naar
Kerkdienst zondag 9 juli
de kansel toe, zodat de geografische afstand tussen
10.00 uur Ds. F. Wierdsma
predikant en gemeente wordt verkleind. De kansel
wordt meer naar de hoek verplaatst. Het aantal
stoelen in de kerkzaal wordt iets verminderd.
Ongetwijfeld zal een aantal leden hun vertrouwde
plekje kwijt zijn. Namens Kerkenraad en College van
Kerkrentmeesters, Ruud van Mastrigt
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