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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag :  
Ds. L. M. Schermers 

Lezing uit Jozua 2: 1- 24  
 

Bij de dienst van vandaag 

Naar aanleiding van de kloostermuren in Oosterhout 
en de muur die president Trump wil gaan bouwen, 

wil ik vanmorgen stil staan bij de stad Jericho 
omgeven door een sterke muur. Centraal staat 

Rachab, de hoer.  

Ook vieren we in deze dienst het avondmaal voor 
gelovigen, waarbij muren worden afgebroken en we 

ons als gemeente met elkaar verbonden mogen 
voelen. 

 
Zondag 12 februari 

In tegenstelling tot wat in Samenwijzer vermeld staat, 

hoop ik zelf op 12 februari voor te gaan in de dienst. 
Na deze dienst is er een programma voor jongeren 

tussen de 12-18 jaar en hun ouders. 
Ouders en jongeren hebben een apart programma 

rond opvoeden en geloof, waarna we rond 13.30 

afsluiten met een gezamenlijke maaltijd. 
Jullie ontvangen een persoonlijke uitnodiging! 

Gera Spruijt en ds. Luci Schermers 
 

Oproep voor het behoud van SILA  

In 1986 heeft de overheid de Stichting Interkerkelijke 
Ledenadministratie (SILA) in het leven geroepen. Via 

SILA worden verhuizingen, geboortes, huwelijken e.d. 
van leden van een kerkgenootschap doorgegeven aan 

de kerken.  
Als gevolg van een in de Tweede Kamer aangenomen 

motie van D66: Wijziging Besluit BRP i.v.m. verkorten 

inschrijftermijn vreemdelingen e.a. gaat diezelfde 
overheid de gegevensverstrekking uit de BRP 

(Basisregistratie Personen) aan de SILA per 1 april 
2018 beëindigen. Daardoor kunnen de kerken geen 

wijzigingsinformatie meer ontvangen (per jaar worden 

er via de SILA circa 1,5 miljoen mutaties doorgegeven 
aan de kerken!). Dat is voor de kerken funest, ook 

voor onze kerk, omdat daarmee de ledenadministratie 
moeilijker op orde gehouden kan worden, maar vooral 

omdat we geen meldingen meer ontvangen van nieuw 
ingekomen mensen met een kerkelijke achtergrond in 

Krimpen aan de Lek. Nu is het zo dat nieuw 

ingekomen mensen door een afvaardiging van één van 
de kerken welkom geheten worden, wegwijs gemaakt 

worden en uitgenodigd worden in een dienst of andere 
samenkomst.  

De overheid is via een internet consultatie benieuwd 

naar de mening van de Nederlandse burger hierover. 
Deze consultatie loopt nog tot 3 februari 2017. De 

SILA, de kerken en het CIO (Contact van de kerken in 

Overheidszaken, waar bijna alle kerkgenootschappen 
in Nederland bij aangesloten zijn) hopen dat velen via 

deze consultatie hun mening willen geven. Wil jij of u 
s.v.p. ook je mening geven? Vul dan de internet 

consultatie in: u vindt deze via 

www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdel
ingen.  

Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen hun 
mening geven. Alle leden van wie wij een e-mailadres 

hebben, hebben dit bericht ook via de e-mail 

ontvangen, samen met een bijlage waarin de stappen 
en argumenten beschreven staan. Mocht u dit bericht 

en de bijlage ook per e-mail willen ontvangen, dan 
kunt u een bericht sturen naar 

scriba@ontmoetingskerkkrimpen.nl, maar u kunt 
natuurlijk ook direct op de genoemde website 

reageren. Dank voor uw moeite,  

uw kerkenraad.  
 

Alpha cursus  
Op maandag 23 januari gaat er weer een Alpha cursus 

van start. Vanaf 18.30 uur ben je/bent u van harte 

welkom in de Hervormde kerk. Aanmelden kan per 
telefoon 0180-840148 of per mail 

alphakerkaandelek@outlook.com  
Hartelijke groet,  

Namens het Alpha team  

Klaas Jansen  
 

“Vrienden van Israël in de Krimpenerwaard”  
Nodigen u uit op de Israël avond, welke gehouden 

wordt Op woensdagavond 1 februari in kerkelijk 
centrum De Rank, Aan de Albert Schweitzerlaan 8 in 

Krimpen aan den IJssel.  

Wij mogen ons verheugen op een bijzondere spreker 
en wel Opperrabbijn Binyomin Jacobs. Het thema van 

deze avond is: “Hoe lezen Joden de Bijbel” Een zeer 
leerzaam onderwerp! De aanvang is 20.00 uur. Inloop 

vanaf 19.30 uur. Er is ook een Israël stand met 

producten uit Israël aanwezig.  
U bent van harte welkom! Voor informatie: Jaap 

Bremmer-0180-510480, Piet Heuvelman-06-20595372 
en Leen van der Vlist-0180-682262.  

 
De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

…….. mw.C.Koen als bedankje voor het jarenlang 

verzorgen van de bloemen 
 

Koster 
21-01 t/m 27-01 fam. de Gier  

28-01 t/m 03-02 dhr. C. vd Schans  
 

Kerkdienst 5 februari 

10.00 uur Ds. de Geus  


