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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: 
Ds. Hoekstra  
Lezing Romeinen 6: 1 – 15  
Lezing Romeinen 6: 16 – 23  

 

Pastoraat 
Vorige week werd Eva Kooistra in het IJsselland 

Ziekenhuis opgenomen.  
De zwangerschap geeft moeilijkheden en ze moest 

deze week zo veel mogelijk plat in bed blijven liggen. 

Wanneer u dit leest is ze, als alles volgens plan 
verloopt, naar het Erasmus MC gegaan voor verdere 

behandeling. 
We wensen Eva, Niels en Julia veel sterkte en hopen 

dat het allemaal goed mag gaan.  
  

Gasten uit Eschenstruth 

A.s. zondag zullen de gasten uit Eschenstruth de 
kerkdienst in onze kerk bijwonen.  

The Chariot Gospel Singers zullen een paar liederen 
ten gehore brengen. 

We hopen op een waardevolle Duits-Nederlandse 

dienst. 
ds. Luci Schermers 

 
CONCERT 13 JUNI 2015  

In het weekend van 12 tot en met 14 juni 2015 komt 

er weer een delegatie vanuit Eschenstruth naar 
Krimpen aan de Lek. Daarbij zijn ook weer aanwezig 

the Chariot Gospel Singers. Samen met gospelkoor 
Rejoice en een projectband zullen zij op zaterdagavond 

13 juni 2015 een concert verzorgen in de 
Ontmoetingskerk te Krimpen aan de Lek. Het zou fijn 

zijn als we, net als de vorige keer, een volle kerk 

hebben om voor te zingen. Kom(t) jij/u ook? Iedereen 
is van harte welkom. Het concert begint om 20:00 uur 

en de toegang is gratis. Ter dekking van de onkosten 
zal er wel een collecte worden gehouden.  

Graag tot zaterdagavond 13 juni 2015!  

The Chariot Gospel Singers Gospelkoor Rejoice  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Collecte 
Collecteafkondiging Kerk in Actie- Werelddiakonaat. 

Op zondag 7 juni is de Kerk in Actie collecte bestemd 
voor het werelddiaconaat. In Kenia steunt Kerk in Actie 

partnerorganisatie CooP-Africa. Op het platteland van 

Kenia heeft de overheid gezondheidscentra ingericht. 
Vrijwilligers bezoeken gezinnen in de omliggende 

dorpen en beantwoorden vragen over hygiëne en 
voeding. De afstanden zijn groot en er is geen vervoer. 

Via het project Bike4Care worden de ruim 800 

gezondheidswerkers voorzien van een fiets, waardoor 
ze veel sneller de mensen in de dorpen bereiken. 

Daarnaast krijgen zij een training in fietsonderhoud en 
kunnen ze sparen voor een fietsambulance. Kerk in 

Actie steunt het werk van Coop-Africa van harte. 
 

Samenwijzer  

De kopij voor de Samenwijzer 30.7 over de periode 21 
juni t/m 16 augustus dient uiterlijk zondag 14 juni a.s. 

bij de redactie ingeleverd te zijn 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

….. Mw. I. Kerver als groet van de kerk. 

 

Koster 
06-06 t/m 12-06 dhr. A. de Paauw  

13-06 t/m 19-06 dhr. J. v.d. Vaart 
 

Kerkdienst zondag 14 juni  

10.00 uur ds. L. Schermers  

 
 


