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Dienst van vandaag:
Collecteafkondiging.
ds. Wegman
Met Pinksteren is de collecte bestemd voor het
Lezing: Joël 3
zendingswerk van Kerk in Actie. Centraal staat het
Lezing: Hand. 2:1 t.m. 13
werk van partnerorganisatie Institute for Bible
Translation (IBT) in de Oekraïne, die werkt aan de
Een eigen taal
vertaling van de Bijbel in het Krim Tataars. De Krim
Luister eens goed
Tataren vormen sinds enkele eeuwen een kleine
wat je hoort om je heen.
minderheid op De Krim. Velen van hen zijn tijdens een
Hoor je de wind,
lange ballingschap christen geworden, maar een Bijbel
of de vogels misschien?
in de eigen taal was er niet. Met steun van Kerk in
Actie heeft het IBT gewerkt aan een bijbelvertaling in
Hoor je je adem
het Krim Tataars. De vertaling is afgerond en nu kan
hoor je je hart?
de vertaalde Bijbel worden gedrukt, zodat deze thuis
en in de kerk kan worden gelezen. Een bijbel in eigen
Als het zo stil wordt,
taal kost slechts € 9,00. Kerk in Actie wil IBT helpen
waar denk je dan aan?
aan minstens 2000 bijbels. Met de opbrengst van de
collecte wordt het werk in de Oekraïne en andere
Nee, nog even wachten,
zendingsprojecten van Kerk in Actie gesteund. Van
nog niet verdergaan.
harte aanbevolen.
De stilte brengt
je dicht bij jezelf.
De stilte stijgt uit
boven al het lawaai.
De stilte spreekt
haar eigen taal.

De bloemen van deze zondag gaan naar….
….dhr. P. Landman voor zijn verjaardag, en voor Fam
Kaptein ter bemoediging.
Koster
23-05 t/m 29-05 dhr. J. Klerk
30-05 t/m 05-06 dhr. A. de Paauw

Henk Herstel

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

Kerkdienst zondag 31 mei
10.00 uur Ds. Van Alphen – Keijzer
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