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Voordracht nieuwe ambtsdragers 2013
Deze zondag is de laatste mogelijkheid om grosbriefjes
in te vullen!
De kerkenraad verzoekt de mensen die, om welke
reden ook, nog geen grosbriefje hebben ingevuld en
gedeponeerd in de daarvoor bestemde dozen, dit
alsnog te doen.
Grosbriefjes en pennen liggen hiervoor klaar naast de
dozen!
We zoeken dit jaar een nieuwe praeses (i.p.v. Hans.
v.d Hoven), een diaken
(i.p.v. Annemarie Kraan), een wijkouderling (i.p.v.
Jantine v. Gemerden) en een jeugdouderling (i.p.v.
Wietske Schreuder).

Voorbereiden jeugddienst 21 april.
Aanstaande dinsdag willen we met jongeren van de
eethuisgroepen nadenken over de komende
jeugddienst op 21 april.
Verzamelen om 18.00 uur in de Jeugdruimte van de
Ontmoetingskerk.
We gaan eerst samen eten, daarna (of tijdens) barsten
jullie los met ideeën.
Ook als je vindt dat je niet creatief bent kun je
meedoen, bijvoorbeeld om mensen welkom te heten,
te beamen of limo te schenken.
Er is altijd wel iets te doen rond zo'n dienst.
Dus... TOT DINSDAG!!!
Jaco en Aart

email-adres
Ik heb van veel gemeenteleden het email-adres.
Om van zoveel mogelijk gemeenteleden de mail te
kunnen gebruiken bij het versturen van de stukken
voor de jaarvergadering vraag ik nogmaals het emailadres van mensen die dit wellicht nog niet hebben
door gegeven of waarvan het adres de afgelopen
maanden is gewijzigd.
Bij voorbaat dank voor de moeite!
Jan van der Leeden,scriba

Chagall – de schilder en de liefde
Musical in de protestantse kerk van Bolnes
De musical is gebaseerd op het leven en werk van de
Joods-Russische schilder Marc Chagall (1887-1985).
Opvallend in zijn werk is het gebruik van felle kleuren:
rood, geel, groen en blauw. Het tintelt op het doek.
Die tinteling is ook te vinden in het schilderij dat
centraal staat in de musical.
Thema van dit schilderij is de liefde, zoals dat in het
Hooglied onder woorden is gebracht. In de muziek en
de liedteksten klinken steeds de universele thema’s uit
de liefde door: vreugde, verdriet, eenzaamheid,
geborgenheid, tintelend plezier.
Van harte aanbevolen! De musical sluit heel goed aan
bij ons jaarthema.
Zaterdag 13 april 19.30 uur, zaal open 19.00 uur.
Protestantse gemeente Bolnes, Pretoriusstraat 56,
Ridderkerk.
Gratis toegang (na afloop een vrijwillige bijdrage),
graag plaats reserveren: 0180-41.41.01

HERHAALDE OPROEP LEKKERS VOOR LUCI
Iedereen weet het: volgende week vieren we de
intrede van Luci in onze gemeente.
Luci doet de preek en wij doen de koffie met iets
lekkers (en de borrel).
We verwachten een volle kerk, ongeveer 350 mensen,
dus dat is een hoop koffie
en veel schalen met koek, cake, taart, enz. Met drie of
vier mensen kunnen we natuurlijk
niet genoeg bakken voor zo'n grote groep. Het is voor
Luci ook leuk om te merken dat de
gehele gemeente achter haar staat en blij is dat zij
onze predikant is geworden.
Dus: schrijf je nog gauw even in op de lijst naast het
koffielluik .Het is handig als
je erbij zet voor hoeveel personen je iets bakt. Je hoeft
geen topbakker te zijn, het gaat
om het gebaar.
We rekenen op een volle lijst!
Marianne van der Bas

De bloemen van deze zondag gaan naar….
….. mw. Sonneveld-Quelle voor haar verjaardag
en dhr. J. de Korte ter bemoediging
Koster
6-04 t/m 19-04 dhr. C. Hesse
Kerkdienst zondag 14 april
14.30 uur ds. A. van Alphen en ds. L. Schermers

zondagmorgen 14 april is er geen dienst i.v.m. de
bevestiging van ds.Schermers in de middagdienst van
14.30 uur!
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Pastoraal spreekuur
Iedere donderdagochtend is er vanaf 9.15 uur tot
12.30 uur een pastoraal spreekuur.
U bent dan van harte welkom in de kerkenraadskamer
voor een kop koffie of thee en een gesprek.
Het zou fijn zijn als u van te voren afspreekt via 010451.78.40 of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Met een hartelijke groet,
ds. Luci Schermers
Wandelen ‘voor de verandering’ in Gouda
Op zaterdag 20 april a.s. organiseert uw commissie
V&T weer een stadswandeling. Dit keer in Gouda aan
de hand van het boekje ‘Wandelen voor de
verandering’ van Kerk in Actie.
We starten in ons eigen kerkgebouw om 9:15 uur met
een kop koffie en gaan vervolgens op weg. We
rekenen erop dat een aantal van de deelnemers bereid
is met een auto te gaan en passagiers mee te nemen.
De benzine- en parkeerkosten zullen over de
deelnemers verdeeld worden.
De wandeling voert o.a. langs de voormalige
synagoge, de Volksgaarkeuken, ’t Swaenenborghs
Hofje, een aantal kerkgebouwen w.o. de Sint Janskerk,
het Catharinagasthuis en een tweetal molens.
De wandeling op zich duurt ongeveer een uur, maar
wellicht langer door bezichtiging van één of enkele
gebouwen.
Het lijkt ons leuk om, voor degenen die dat willen, het
bezoek aan Gouda af te sluiten met een gezamenlijke
eenvoudige lunch voor eigen rekening.
In de kerk hangen we een intekenlijst op waarop u
kunt aangeven of u mee wilt, of u bereid bent te rijden
en of u wilt deelnemen aan de afsluitende lunch.
Wij rekenen op uw deelname!

De kracht van woorden
Over dit onderwerp hoopt Jeanet Hertsenberg op 18
april a.s. te spreken bij de Vrouwenbijbelstudiekring in

’t Voorhof, Dorpsstraat 1, in Krimpen aan de Lek.

Gesproken woorden hebben een enorme uitwerking;
zowel positief als negatief. Geen lid heeft zo’n macht
als de tong, het stuurt ons leven en zet iets in

beweging dat geweldige consequenties kan hebben.

“Van de vrucht van iemands mond wordt zijn
binnenste verzadigd; hij verzadigt zich van de
opbrengst van zijn lippen. Dood en leven zijn in de
macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht
eten.” [Spr. 18:20-21]
Samen met u wil Jeanet deze morgen dit onderwerp
verder uitdiepen, zodat u kunt zien welke kracht
woorden hebben. Woorden die we zelf uitspreken,
zowel als die over ons leven uitgesproken zijn.
Benieuwd naar dit zo herkenbare èn leerzame
onderwerp?
U bent allen hartelijk welkom. Tijd: 9.15-11.15u en om

9.00u is er koffie.
Informatie: 0180510278 - 0180522469

