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Dienst van vandaag: ds. M. Berends-Waardenberg  
 

Vrijwilligers voor Ontmoetingsgroep Krimpen 
aan de Lek 

Vanaf september 2019 wil de stichting WON in 

samenwerking met diverse hulpverleners en 
maatschappelijke organisaties een ontmoetingsgroep 

starten in Krimpen aan de Lek. 
De ontmoetingsgroep is bedoeld voor licht kwetsbare 

ouderen die veel aan huis gebonden zijn. Vaak is het 

voor hen te lastig geworden aan activiteiten buiten de 
deur deel te nemen of met andere mensen contact te 

onderhouden. Zij kunnen dan gebruik maken van de 
ontmoetingsgroep. Één dag in de week (maandag) 

wordt er voor de circa 10 gasten een leuke dag 
georganiseerd met veel gezelligheid en leuke 

activiteiten. Ook wordt er een eenvoudige warme 

maaltijd aangeboden. Voor de nieuwe 
ontmoetingsgroep zoekt de Stichting WON vrijwilligers: 

· Mensen die willen meehelpen op de groep (Maandag 
10.15 tot 15.15 uur) 

Heeft u belangstelling om mee te helpen met deze 

ontmoetingsgroep? Dan kunt contact opnemen met 
Inge Bonhof of Marjolein de Waard van de Stichting 

WON via telefoonnummer 0180 522045 (bereikbaar 
tussen 9 en 12 uur) of een e-mail sturen naar 

m.dewaard@stichtingwon.nl Wij geven u graag meer 

informatie! 

 
Beste gemeenteleden, 
Vanaf maandag 16 september starten we weer met de 

Jeugdclubs. Nieuw dit seizoen is dat de clubavonden 
om de week zullen plaatsvinden en niet meer elke 

week. Dit heeft deels te maken met de dunne 
bezetting van onze leidinggroep waarvoor wij dan ook 

gelijk een oproep willen doen. 

Heeft u zin/tijd om 1x in de twee weken 1,5 uur te 
helpen tijdens een van onze clubavonden? Dan kunnen 

wij u hulp goed gebruiken! 
De indeling van onze avonden voor seizoen 2019/2020 

ziet er als volgt uit: 

Maandag Jongens Groep 4,5,6 Start 18:45 -20:00 uur 
Dinsdag Groep 7 Start 19:00 - 20:15 uur 

Woensdag Meisjes Groep 4,5,6 Start 18:45 - 20:00 uur 
Donderdag Groep 8, in de Ontmoetingskerk! Start 

19:00 - 20:15 uur 

Vrijdag Club VO, volgens eigen planning Start 19:30 
uur - afhankelijk van programma 

Informatie over de nieuwe planning van de 
clubavonden volgt binnenkort en ook zullen de 

kinderen op de eerste avond een brief meekrijgen over 
de geplande clubavonden van dit seizoen. 

Met vriendelijke groet, De Jeugdclubs 

Strong Together 
De contacten met  Chariots Gospel Singers uit de 

gemeente Eschenstruth in Duitsland worden door 
Gospelkoor Rejoice nog steeds onderhouden.  

Dit jaar komen the Chariots Gospel Singers weer naar 

Krimpen aan de Lek. 
Dit wordt een weekend met leuke activiteiten en op 

zaterdagavond 28 september een gezamenlijk concert 
in de Ontmoetingskerk in Krimpen aan de Lek. 

Het thema van dit concert is Strong Together. We 

nodigen u van harte u uit om dit concert bij te wonen. 
De toegang is gratis. Aan het eind van de eind is er 

een collecte om de kosten te dekken. 
 

SENIORENMIDDAG 
De eerste seniorenmiddag van het nieuwe seizoen 

wordt gehouden op donderdag 12 september in ’t 

Voorhof. Aanvang 14.00 uur. 
Deze middag komt de heer Jan Willem Elleswijk ons 

vertellen over de bouw van windmolens en 
windmolenparken. 

U komt meer te weten over het nut en de noodzaak 

van deze parken en de voor en nadelen hiervan. 
Heeft u vervoer naar 't Voorhof nodig dan kunt u tot 

10 september bellen naar Dicky Bremmer, tel. 510480. 
Ook op deze middag bent u weer heel hartelijk 

welkom. 

Wij zien naar u uit, 
De gastvrouwen. 

 
De bloemen van vandaag zijn voor….. 

…. Mw. N.Hesse-Jongeneel na operatie. 
 

Koster  

07-09 t/m 13-09 dhr. P. van Gorkum 
14-09 t/m 20-09 dhr. C. vd Schans 

 
Kerkdiensten zondag 15 septemer   

10.00 uur ds. L. Schermers 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

z.o.z. flyer startzondag 
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