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Dienst van vandaag : Ds. L. Schermers
vanaf zondag 4 september, aanvang 9.00 u. Meld je
aan via klaas.rigterink@gmail.com en je ontvangt per
Pastoraal inloopuur
omgaande de muziek.
a.s. donderdag 31 augustus ben ik vanaf 9.00 uur in
de kerkenraadskamer aan het werk. De eerste drie
Samenwijzer:
kwartier zijn gevuld. Vanaf 9.45 uur bent u, ben jij
De kopij voor de Samenwijzer 33.1 over de periode 10
welkom voor een gesprek of als u gewoon iets wilt
september t/m 29 oktober 2017 dient uiterlijk zondag
vertellen of melden. De koffie en thee staan klaar.
3 september a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn
Startdag 17 september: Save the date!
Een bijzondere dienst voor jong en oud met toneelduo
'Samen' en na de dienst een programma voorbereid
door Commissie Vorming en Toerusting.
Kloosterweekend
Er is een kloosterweekend gepland op 12, 13 en 14
januari bij de broeders in St. Adelbertabdij te EgmondBinnen. De broeders willen graag de eerste week van
oktober al horen met hoeveel mensen we
waarschijnlijk komen. Denkt u er al vast rustig over na
of dit iets voor u kan zijn...
Op zoek naar het mooiste bijbelverhaal van
Krimpen aan de Lek
Deze zomer ben ik op zoek naar het mooiste
bijbelverhaal van Krimpen aan de Lek. Aan u en jullie
wordt gevraagd je mooiste Bijbelverhaal aan me door
te geven. Er zijn al veel verhalen binnen.
Mocht u er nog niet aan toe gekomen zijn uw verhaal
door te geven, het kan nog! Het mag via de mail, maar
ook via een briefje, een telefoontje, via de post, etc. Ik
wil jullie vragen om deze vraag ook bij de kinderen of
de buren neer te leggen. Het is een vraag 'Krimpenbreed'. Tijdens de startdag wordt de uitslag bekend
gemaakt! Succes!
ds. Luci Schermers
Liedboek.
Beste mensen,Na de kerkdienst waarin ik ben
voorgegaan, heb ik mijn liedboek in de preekstoel
laten liggen en de week erna was het weg.
Heeft iemand het misschien gevonden? Mijn naam
staat voorin.
Klaas Rigterink
Leen je stem aan de cantorij!
De cantorij is dringend op zoek naar versterking. Doe
mee, want
1. je neemt dan deel aan een zeer gewaardeerd vocaal
gezelschap
2. je hebt per project slechts plm. vier repetities
3. je bent vrij om een project over te slaan
4. je bent zondagmorgen een aantal keren lekker
vroeg op.
Op 24 september mag de cantorij een bijdrage leveren
aan een bijzondere dienst. We repeteren daarvoor

Andere opzet indeling kerkzaal
Vanaf 2 juli is de indeling van de kerkzaal veranderd.
In de Samenwijzer 32.8 is aangegeven dat het om een
probeertraject ging. Vanaf 23 juli is gelegenheid
geboden om uw mening kenbaar te maken. Hartelijk
bedankt voor uw meedenken! Hoewel…. slechts een
dertigtal gemeenteleden heeft gereageerd. Toch is
hierop al actie ondernomen, zoals het avondmaalsstel,
dat in het liturgisch centrum blijft en niet op een
aparte tafel naast de kansel. De twee rijen niet
stapelbare stoelen uit het liturgisch centrum zijn in de
ontmoetingsruimte geplaatst. Vandaag heeft u de
laatste mogelijkheid om op de indeling te reageren!
In de kerkenraadsvergadering van 11 september a.s.
wordt definitief besloten. Dit besluit wordt vermeld in
de zondagsbrieven van 17 en 24 september 2017.
Ruud van Mastrigt
International Justice Mission komt op 7 september a.s.
bij de Vrouwenbijbelstudiekring. IJM is een
Christelijke mensenrechtenorganisatie, die recht
verschaft aan slachtoffers van slavernij, seksuele
uitbuiting en andere vormen van gewelddadige
onderdrukking. U/Jij bent van harte uitgenodigd in ’t
Voorhof, Dorpsstraat 1.Tijd: 9.15-11-15uur, om 9.00 is
er koffie. Info: 0180510278 - 0180522469
De bloemen zijn in de vakantie periode gegaan
naar: Hr.L.v.d.Dool, Mw. Polhuis, Mw.Terlouw,
De Uitkijk, Hr.J.de Korte, Waterpoor,t
Mw.v.Dijk-Bouw, Mw.Spruijt- Legerstee,
Mw.Kraan-v.Spengen, Hr.A.Jonker
De bloemen van deze zondag gaan naar….
… mw.v.Vliet-Kwinkelenberg,
voor haar verjaardag.
Koster
19-08 t/m 25-08 dhr. A. Voogt
26-08 t/m 01-09 dhr. H v. d. Vaart
Kerkdienst zondag 3 september
10.00 uur Ds. H. IJzerman
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