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Mededeling kerkenraad
Door een ongelukkige val, waarbij een achillespees
afscheurde en zij geopereerd moest worden, is onze
organiste Elise Kreuk de maanden mei en juni
uitgevallen!
De scriba is hard op zoek naar inval, maar dat blijkt
nog niet makkelijk te zijn (de meeste organisten
spelen iedere zondag!).
Dit betekent dat de volgende kerkdiensten nog 'open'
staan:
9 mei (Hemelvaartsdag), 16 juni en 30 juni.
Op 26 mei is Hans Vliegenthart (dirigent van Rejoice)
bereid ons te begeleiden op de piano.

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 kerkenraadkamer
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
De bloemen van deze zondag gaan naar….
….. Mevr. Smidt-ten Haken,voor haar verjaardag.
Mevr Tieleman brengt de bloemen bij haar.

Mocht U een organist kennen, die in staat en bereid is
onze gemeentezang te begeleiden in een kerkdienst
dan hoort de scriba dit graag, zodat we wellicht toch
nog een organist vinden.

Koster
27-04 t/m 03-05 dhr. L. Hordijk
04-05 t/m 08-05 dhr. J. Klerk

PS
Een kaartje, ter bemoediging, naar Elise zal haar goed
doen:
Mevrouw E. Kreuk-de Heer
Nic.Beetshof 92
2941 TM Lekkerkerk

Kerkdienst zondag 5 mei
10.00 uur ds. M. Gouwens de Gier

28 april 2013 Collecte Protestantse Kerk
Missionair Werk & Kerkgroei
Help de nieuw Kerk op IJburg
Hij begon met niets, geen kerk en geen gemeente. Nu,
na twee en een half jaar, houdt ds. Rob Visser iedere
week een kerkdienst voor de bewoners van de
Amsterdamse vinexwijk IJburg, in een eigen
kerkgebouw. Verder is de gemeente net zo’n
gemeente als de onze, met soortgelijke problemen. Hij
kent veel schrijnende gevallen van echtscheiding,
eenzaamheid en armoede. “Er wordt me steeds vaker
gevraagd met iemand contact op te nemen die er echt
doorheen zit”, vertelt hij. “Ik ga gewoon bij de mensen
op bezoek en kom dan heel wat te weten.” Zo zorgde
hij er onder meer voor dat het ‘Parentshouse’ er
kwam, een huis voor gescheiden ouders die met niet
te hoge woonlasten in de buurt van de kinderen
kunnen blijven wonen. “Ik wil dat mensen op IJburg
weten dat de kerk aan hun kant staat,” zo zegt Rob
Visser. De collecte vandaag is bestemd om deze en
andere pioniersplekken in stand te houden en nieuwe
plekken te ontwikkelen. Helpt u mee?
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