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Dienst van vandaag: 
Ds. Offringa   

Lezen Ezechiël 34: 1-10  
Lezing Johannes 10: 11 – 16  

 

Kloosterdag belijdeniscatechisanten 
Nu ik dit schrijf gaat het nog gebeuren, wanneer u het 

leest is het achter de rug.  
Zaterdag 25 april zijn we met z’n vijven naar de Onze 

Lieve Vrouwe Abdij van Oosterhout geweest. 

We hadden ons bezoek voorbereid door het kijken 
naar een film over dit klooster en we hebben vragen 

bedacht die we de gastenzuster kunnen stellen.  
Ook hebben we met elkaar gewerkt aan de 

belijdenisdienst. In de komende Samenwijzer leest u 
meer over onze ontmoeting met de kloosterzusters. 

  

Vakantie 
Van 1 – 10 mei hoop ik van een vakantie te genieten! 

Mocht u tijdens die periode dringend een predikant 
nodig hebben, neemt u dan contact op met de praeses 

(Marianne van der Bas) of met de scriba (Sicco 

Kooistra) van de kerkenraad. 
Zij weten op welke predikant uit de regio een beroep 

kan worden gedaan. 
 ds. Luci Schermers 

 

Het koffiebusje  
Op de jaarvergadering kwam het koffiebusje ter 

sprake.  Iedereen drinkt na de kerkdienst graag een 
kopje koffie, maar het koffiebusje blijft leeg.  

Hoe kan dat? We hebben afgesproken dat iedereen 
vanaf nu voor de koffie wat betaalt. Collectebonnen 

passen ook in het busje! Doet u mee?  

MvdB  
 

Lief en leed 
De rugoperatie van Marleen is goed gegaan. Marleen 

bedankt iedereen  voor de kaartjes en gebed. Ze ligt 

opgenomen in het Erasmus MC ,centrumlokatie,  
H midden afdeling orthopedie ,kamer 749. 

Postbus 2040, 3000 CA, Rotterdam 
 

Tuinman gezocht  
De heer M.J. de Gier heeft te kennen gegeven te 

stoppen als tuinman voor onze kerk.  

Hij onderhield de zuidzijde van de tuin wat ongeveer 
een derde van de hele tuin is.  

Wie wil dit overnemen ?  
Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij  

Jan de Korte, e-mail j.korte52@upcmail.nl of tel. 

551427.  
 

 

moederdagtaarten 
Beste gemeenteleden,  

Graag wil ik u er aan herinneren dat u nog steeds 
moederdagtaarten kunt kopen voor Roemenië.  

De taarten kosten 10 euro per stuk waarvan 5 euro 

gaat naar schoolspullen voor de kinderen in Roemenië. 
De lijst om je hiervoor op te geven hangt in de 

ontmoetingsruimte. De taarten kunnen vanaf 5 uur tot 
6 uur op zaterdag 9 mei opgehaald worden, als u dat 

niet haalt kunt u ze bij mij thuis ophalen (middelland 

38, Krimpen aan de lek).  
Groetjes, Nienke van der Laan  

 
Samenwijzer 

De kopij voor de Samenwijzer 30.6 over de periode 3 
mei t/m 21 juni 2015 dient uiterlijk zondag 26 april a.s. 

bij de redactie ingeleverd te zijn. 

 
Collecteafkondiging  

Vieren in huis en kerk  
 De eredienst ziet er in alle protestantse gemeenten 

anders uit. Er wordt ingetogen of juist uitbundig 

gevierd. Op veel plekken ontstaan ook nieuwe vormen 
van vieren. Zo werd in de Protestantse Gemeente 

Gramsbergen de e-meeting bedacht. Deze ontstond 
omdat de grotere kinderen voor wie er geen 

kindernevendienst meer was amper in de kerk 

kwamen, omdat de vorm van de kerkdienst niet 
aansloot bij hun beleving. De e-meeting is interactief 

en gericht op ontmoeting met elkaar. Het begon met 
een kleine groep jongeren, maar al gauw kwamen er 

steeds meer mensen op af en inmiddels is het een 
dienst voor alle leeftijden. Onder de titel ‘Vieren in huis 

en kerk’ helpt de Protestantse Kerk gemeenten om 

vernieuwend, eigentijds en aansprekend te vieren. 
Gemeente-adviseurs verzamelen voorbeelden die als 

inspiratie kunnen dienen voor andere gemeenten. Met 
de opbrengst van de collecte kunnen gemeenten 

worden ondersteund met nieuwe initiatieven om in de 

eredienst aan te sluiten bij de leefwereld van mensen. 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar....      
…. dhr. en mw. Teeuwen voor het wekelijks verzorgen 
van de zondagsbrief. () 

 
Koster 

25-04 t/m 01-05 dhr. C. v.d. Schans 
02-05 t/m 08-05 dhr. C. Hesse  

 
Kerkdienst zondag 3 mei  

10.00 uur Ds. Van der Plicht  


