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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 
Bericht van de kerkenraad 

Vandaag kunt U voor het laatst grosbriefjes deponeren 
in de daarvoor bestemde dozen (of bezorgen bij de 

scriba!) 

 
Houd in uw agenda woensdagavond 11 mei vrij! 

Dan hebben we n.l. onze jaarvergadering en naast de 
gebruikelijke punten is er die avond ook een heel leuk 

punt aan de agenda toegevoegd (wat U eigenlijk niet 

'mag' missen)! 
 

Diamanten bruiloft 
Op D.V. 4 mei 2011hopen wij de dag te gedenken dat 

wij 60 jaar geleden in het huwelijk traden. 
Wilt u ons feliciteren? 

Dan bent u van harte welkom op woensdag 4 mei 

2011 tussen 15.00u en 17.00u in de recreatiezaal van 
de Marijke Staete te Krimpen aan de Lek. 

C. Barnhoorn en P. Barnhoorn - Duindam 
Marijke Staete 43 

2931 WB Krimpen aan de Lek 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Collecte zondag 1 mei 2011 

Hoe betrekken we jongeren bij kerk en geloof? In 
Lelystad hebben jongeren uit zes verschillende kerken 

daar iets op bedacht: maandelijkse thema-avonden 

voor jongeren van 15-20 jaar, met onderwerpen als 
“twijfel en geloof”en “no hard feelings”. Niet in de 

kerk, maar in het lokale poppodium. De jongeren zijn 
enthousiast, zo zegt één van hen: “De kerk vind ik niet 

interessant, maar praten over het geloof wel”. En als 

het in het poppodium is, kom ik zeker kijken”. De 
Protestantse Kerk wil ervoor zorgen dat jongeren hun 

levensvragen kunnen blijven stellen al dan wel of niet 
in de kerk. Daarom wordt dit project in Lelystad met 

subsidie gesteund. Alle plaatselijke kerken met een 
missionair initiatief maken kans op ondersteuning. Met 

deze collecte maken we het mogelijk dat mensen, jong 

en oud, op een eigentijdse manier in aanraking komen 
met het geloof. Draagt u hieraan bij? 

 
De bloemen  

van zondag 1 mei gaan naar… 
….. dhr. en mevr. J. Nederlof - ter bemoediging. 
van zondag 24 april  zijn gegaan naar… 

…. mevrouw C. Smidt - die op 23 april jarig is geweest. 
 

Koster 
30-4 t/m  6-5 dhr. J. Klerk 

 7-5 t/m 13-5 dhr. A. van Gemerden 
14-5 t/m 20-5 dhr. A. de Paauw 

 

De volgende zondagsbrief:  
Verschijnt op zondag 15 mei 2011. 

 
 


