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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: 
Ds. Van Alphen – Keijzer  
Lezing:  Jona 3 vers 10 tot Jona 4 vers 11  
Lezing: Mattheus 12 vers 38-42  

 

Gasten uit Eschenstruth 
Op 12, 13 en 14 juni zijn er in Krimpen aan de Lek 

gasten uit Eschenstruth. 
Zij zullen op zondag 14 juni de kerkdienst in de 

Ontmoetingskerk bijwonen.  

The Chariot Gospel Singers zullen dan ook een paar 
liederen ten gehore brengen. 

We hopen op een waardevolle duits-nederlandse 
dienst. 

ds. Luci Schermers 
  

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  

 
Lief en leed 

Op dinsdag 26 mei is mevr . M.Kraan- van Spengen 

opgenomen in het IJssellandziekenhuis met o.a. 
hartklachten.  

Ze wacht daar voor opname in het E.M.C , om daar 
geholpen te worden,haar kamer is  C 246. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

6 juni    EO jongerendag! 
Het is inmiddels eind mei en dus is het bijna zover! 

Volgende week zaterdag 6-juni gaan we naar Arnhem 
voor de EO-jongerendag 

En dit keer weer met een grote groep van maar liefst 

83 personen! 
We hebben een bus van 91 personen dus we hebben 

nog een paar plaatsjes over.    
Waar? 

We verzamelen bij de Ned. Hervormde Kerk in 

Krimpen aan de Lek  
Dorpsstraat 1 

Hoe laat aanwezig? 
10:15 !! We willen om 10:30 al onderweg zijn dus 

zorg dat je er om 10:15 bent 
Hoe laat zijn we terug? 

Het programma duurt tot 21:00. 

We hopen dan rond 21:30 allemaal weer in de bus te 
zitten en te vertrekken  

We zijn dan rond 23:15 weer in Krimpen aan de Lek 
op onze vertrekplaats. 

Wat meenemen? 

Je toegangskaart  
Legitimatie (indien mogelijk) 

Een mobiel (indien mogelijk) 
Geld, minimaal 12€ voor de bus. 

  

Mocht je nog vragen hebben, bel ons gerust. 
Peter Haspels          en      Gera Spruijt 

06-27 656 248                      06-39200338 
 

 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

….. Mevr. den Ouden-Verheuvel,voor haar verjaardag. 

 

Koster 
30-05 t/m 12-06 dhr. A. de Paauw  

 
Kerkdienst zondag 7 juni  

10.00 uur Ds. Hoekstra  

 
 


