12 mei 2019
Kerkdiensten
10.00 uur Ds. E. Baggerman-van Popering
19.00 uur Ds. F. Stark uit Lexmond
Inzameling van de gaven
Vandaag
1e collecte Kerk
2e collecte Gemeente Opbouw
3e collecte Onderhoud

Volgende week
1e collecte Kerk
2e collecte AKA
3e collecte Onderhoud

Crècheleiding voor de volgende morgendiensten:
Vandaag
Monique Verweij en Bregje Verweij
19 mei
Laurens Bosman en Myrthe Bosman
Kindernevendienstleiding voor de volgende morgendiensten:
Vandaag
Esther en Ingrid
19 mei
Gerina en Jacolien
Vandaag gaat het in de kindernevendienst over het bevrijden van Lot door Abram en dit
kunnen we lezen in Genesis 14
Bloemen
Vandaag hebben wij bloemen voor mevr. O.M. Bos-Kool met een hartelijke groet namens ons
allen.
MEDEDELINGEN
YOU-TUBE DIENST met als thema: Neemt u/Neem jij tijd voor stilte
Volgende week, Zondagavond 19 mei om 19.00 uur, is er weer een You-tube dienst hier in
de Gereformeerde kerk.
Niet in een zware storm, niet in een aardbeving, niet in het vuur maar in de stilte was God
zoals we kunnen lezen in 1 Koningen 19: 11-13.
U bent allemaal van harte welkom en wordt vanaf 18.45 uur ontvangen met een kopje
koffie/thee of frisdrank.
Jaarmarkt
Wilt u/ wil jij ons helpen op en voor de jaarmarkt? Opgeven bij Yvette en Gerda.
Op zaterdag 25 mei treden we als kerken naar buiten, naar de mensen in het dorp. En
daarom zoeken we mensen die op het terras willen helpen of in de kerk aanwezig willen zijn.
In de zaal van de kerk maken we het verhaal van Jona voor het publiek toegankelijk. We
maken in de buik van de vis een onderwaterwereld als aankleding voor het verhaal van Jona.
Lijkt het u/jou leuk om ons daarmee te helpen, alle handen zijn welkom! Ook donderdag 23
mei, vrijdagmiddag en -avond 24 mei voor het opbouwen en zaterdagmiddag vanaf 16 uur
om op te ruimen. Zonder taart en cake en ander lekkers is het terras niet zo uitnodigend, dus
haal de mixer en de bakvorm tevoorschijn en breng wat lekkers voor op het terras.
DIENST ROND DE ISRAELREIS (gezamenlijk koffiedrinken Geref. Kerk)
Zondagmorgen 26 mei zullen in de ochtenddienst de ervaringen van gemeenteleden
opgedaan tijdens de reis naar Israël in februari 2019 centraal staan. In de vroege ochtend
van maandag 18 februari vertrokken we met 12 gemeenteleden uit Haastrecht en 12 leden
van de Gereformeerde Kerk te Krimpen aan de Lek. We hebben het bezoeken van Bijbelse

plaatsen, waar verhalen en teksten bij horen als heel intens en bijzonder ervaren. Dat willen
we met u delen in woorden, Schrift, liederen en beelden. Ik, ds. Anja van Alphen zal
voorgaan en we kijken uit naar een aansprekende dienst.
We hopen dat u, jij er bij bent!
Namens de groep, Ds. Anja van Alphen en Ds. Margreet Gouwens
HEMELVAARTSDAG
Donderdag 30 mei vieren we om 9.00 uur onze Hemelvaartsdienst.
Ik, ds. Anja van Alphen hoop dan voor te gaan. Het thema zal zijn “Woekeren met het
Woord”. Voorafgaand aan deze dienst ga ik samen met Fija Steenbergen een
ochtendwandeling organiseren.
We vertrekken dan om 7.00 uur vanaf de kerk en zijn rond 8.15 uur weer terug om in de zaal
samen te ontbijten. Het is de bedoeling dat u zelf uw brood meeneemt, voor koffie en thee
wordt gezorgd, alsook voor een appel of mandarijn onderweg. Daarna gaan we met elkaar
naar de kerkzaal.
Fija en ik nodigen u, jou heel hartelijk uit voor deze bijzondere morgen.
Openlucht Pinksterviering op vrijdag 7 juni, 20.00 uur
op het plein voor de Nederlands Hervormde kerk in Haastrecht

Thema: “De kracht van de Geest
Pinksteren 2019”.
De viering wordt georganiseerd door HAPIS, Haastrechts Platform voor Interkerkelijke
Samenwerking met muzikale medewerking van zangkoor In Between o.l.v. Els Ackema.
Voorgangers: Pastor L. Bos en Ds. J. Huttenga.
Begeleiding samenzang en geluid: Ingrid en Onno Rietveld. Vanaf 19.30 carillonspel door dhr.
P. Bremer. Rondom het Pinkstervuur, u bent van harte welkom, na afloop koffie / thee. Bij
slecht weer is de viering in de kerk.
Wijzigingen Koffiedrinken i.v.m bijzondere diensten
26 mei drinken we na de dienst in het teken van de Israëlreis koffie in de Geref. Kerk met
onze Hervormde broeders en zusters. 2 juni drinken we koffie met enkel onze eigen
gemeente en de gasten i.v.m de uitzwaaidienst van WorldServants Krimpenerwaard in de
Geref. Kerk. 9 juni, Pinksteren, drinken we koffie in de Herv. Kerk.
Met vriendelijke groet, de kerkenraad

