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Dienst van vandaag:
(laat) bedankje
ds. Ds. Tromp
Beste Gemeente,
Schriftlezing: Ezechiël 18 : 1 – 20
Op 6 september vorig jaar zijn wij getrouwd, nu dus
een jaar geleden.
STARTZONDAG
Een mooie datum dus (en eerlijk gezegd een beetje
Datum : 21 september 2014
laat) om iedereen nog hartelijk te bedanken voor al de
Tijd
: 10.00 uur
gelukwensen die we mochten ontvangen.
Plaats : Ontmoetingskerk
Ook vonden we het geweldig leuk om mooi aantal
Op zondag 21 september 2014 is de startzondag weer
gemeenteleden in onze trouwdienst te mogen
en beginnen we aan een nieuw kerkelijk seizoen. Het
ontmoeten.
thema dat het komende jaar centraal zal staan is: Met
Bedankt!
hart en ziel: vieren en verbinden.
Nico & Metty Klip
In de dienst van 21 september 2014 zullen
Ermelo
we afscheid nemen van een aantal ambtsdragers en
zullen er nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. Na
de dienst kan de nieuwe ambtsdragers de hand
Boottocht
worden geschud. De heer en mevrouw Van Gemerden
De Watersportvereniging van Krimpen a/d Lek (WSV)
zullen zorgen voor wat lekkers bij de koffie, ter
nodigt de senioren van Krimpen (ouder dan 70 jaar)
gelegenheid van het afscheid van onze gemeente.
t.g.v. hun 50-jarig bestaan en t.g.v. 950 jaar Krimpen
Na de koffie is er echter nog meer te doen! Doorgaans
uit voor een (gratis) boottocht op zaterdag 13
is het zo dat op de startzondag de verbeelding van het
september.
jaarthema al klaar is en is opgehangen in de kerkzaal.
In de ontmoetingsruimte en bij de achterdeur van de
Maar dit jaar willen we graag samen met u/jou de
kerk hangt aan de prikborden de informatie hierover
verbeelding van het thema maken… Op een creatieve
en ook een inschrijfformulier voor belangstellenden.
manier samen bezig zijn en onze handen met elkaar
verbin-den… vieren en verbinden. Het resultaat van
Bouwwerk van de kinderen, dienst 31-08-2014
onze gezamenlijke inspanningen zal worden opgehangen in de kerkzaal.
Omdat we niet allemaal tegelijk hiermee aan de slag
kunnen, zullen we zorgen dat er ook een aantal
gezelschapsspellen aan-wezig zijn, om samen ontspannen bezig te kunnen zijn.
We willen de ochtend afsluiten met een gezamenlijke
lunch. Zoals inmiddels min of meer traditie is
geworden willen we u vragen zelf iets lekkers mee te
nemen voor op de eettafel, zodat er weer een
gevarieerd buffet ontstaat, dat door ons allen samen is
verzorgd. Als u/jij daarbij uitgaat van het aantal
personen waar u mee komt, dan zal er zeker genoeg
zijn voor iedereen.
We hopen u/jou allen tijdens de startzondag te zien,
Koster
tot dan!
06-09 t/m 12-09 dhr. C. v.d. Schans
Commissie V&T
13-09 t/m 19-09 dhr. A. de Paauw
De bloemen van deze zondag gaan naar....
... dhr. J. Klerk, nog voor zijn verjaardag.

Tentdienst zondag 14 september
10.30 uur ds L. Schermers
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Feestelijke EXPOSITIE
Zo na de schoolvakanties komt de Feestweek, ter
gelegenheid van 950 jaar Krimpen aan de Lek, steeds
dichterbij; zo ook onze EXPOSITIE in ’t Voorhof.
(naast de autopont)
Zoals u misschien al gelezen of gehoord hebt….zegt
het voort….zijn we als kerken oa.. in deze vorm
aanwezig. Plaatselijke schilders stellen van hun werken
ten toon, n.a.v. het thema:

God geeft KLEUR aan je leven.

Leuk en interessant om te bekijken hoe KLEUR
verwerkt wordt op verschillende manieren, door
verschillende makers. We kunnen horen en/of lezen
over hun motieven, hun passie!
Op uw weg langs alle festiviteiten, is dit zéker ook een
bezoekje waard.

Iedereen is van harte welkom op:

Donderdag 11 september van 19.00 uur (Opening) –
21.30 uur en
Vrijdag 12 september van 15.00 – 21.30 uur.
Info: B. Karssies – tel. 665598
P.Heuvelman – tel 525924
Samenwijzer
De sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij
Samenwijzer over de periode 14 september t/m 26
oktober 2014 is zondag 7 september.

OPROEP ZONDAG 14 SEPTEMBER
Zoals u weet, komt de feestweek “Krimpen 950 jaar”
rap naderbij.
Wij zijn verheugd dat het (seculiere) organisatiecomité
hierin ook een rol heeft toebedacht aan de kerken.
Maanden geleden is het overleg al gestart over de
tentdienst van 14 september die wij samen met de
kerk op de dijk gestalte zullen geven.
Er is nog een praktisch punt: er zijn nog een paar
mannen nodig die bereid zijn de stoelen uit onze kerk
naar de tent te brengen om ze daar klaar te zetten.
Ook moeten deze stoelen ’s middags weer terug naar
de kerk.
Na de dienst die om half elf begint, is er koffiedrinken
en aansluitend van 13.00 tot 13.45 uur, een
“modeshow”.
Deze middagactiviteit is iets bijzonders.
Een gezelschap uit Friesland heeft studie gemaakt van
de diverse kostuums van dominees van vroeger tot nu.
Ter opluistering van jubilea ed. geven de leden hiervan
door het hele land in kerken en verenigingsgebouwen
presentaties van deze specifieke kledij.
Wij vinden het bijzonder leuk dat het “Comité Krimpen
950 jaar” niet alleen zo’n bij de kerken passende
activiteit heeft bedacht, maar ook in staat is geweest
om dit Friese gezelschap aan te trekken.
Wij hopen dan ook dat u, als regelmatige kerkganger,
uiteraard de tentdienst bezoekt en ook de modeshow
wilt bijwonen.
Het zou wel een heel slecht signaal zijn, als onze kerk
het laat afweten en de organisatie eigenlijk voor niets
is geweest.
Natuurlijk hopen wij ook gasten van buiten te mogen
verwelkomen en wij willen daarom een gastvrij gebaar
maken.
Graag bieden wij onze kerkgangers en gasten een kop
koffie of thee aan en een lichte lunch om de tijd te
overbruggen tot de modeshow begint.
U hoeft dat dus niet te betalen, maar het “Comité
Krimpen 950 jaar” wil wel graag weten op hoeveel
broodjes zij moet rekenen.
De broodjes worden zondagmorgen in het naaiatelier
gesmeerd en belegd en
ook hiervoor zijn nog een paar vrijwilligers nodig.
In de Ontmoetingsruimte naast het koffieluik hangt
een lijst waarop u zich kunt opgeven voor de lunch, dit
als indicatie voor het bestellen van de broodjes.
Noteert u even met hoeveel mensen u komt?
Ook kunt u zich opgeven voor de vrijwillige klussen die
moeten worden verricht.
Laat het Comité niet in de kou staan en geef u op voor
een van deze activiteiten!
Namens de kerkenraad, Marianne van der Bas

