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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: 
Ds. van Herwijnen  
Schriftlezing NBV: 
Jesaja 44: 1-8 en Handelingen 2: 14-18. 

 

Even niets hoeven 
God, wat geweldig 

dat er dagen zijn 
waarop je even niets hoeft. 

Wat een verademing 

wanneer er eindelijk tijd is  
voor datgene waar we  

maar nooit aantoekomen. 
Wat goed dat er 

zoiets als vakantie bestaat. 
 

Geef dat we onszelf 

de vrijheid gunnen om eens 
even helemaal niets te doen. 

Om naar de wolken te kijken  
en ruim baan te geven aan 

onze dromen en gedachten. 

Om terug te vinden 
waar we in alle drukte vaak 

aan voorbijlopen -onszelf.   
                                           Greet Brokerhof- van der Waa  
 

Vakantie 

De vakantietijd breekt aan.  
In de weken van 11 juli tot 1 augustus zal ik niet aan 

het werk zijn.  

Mocht u onverhoopt een predikant nodig hebben, dan 
kunnen de kerkenraadsleden u verder helpen! 

Of u thuis blijft of weg gaat: goede weken gewenst! 
ds. Luci Schermers 

 

Samenwijzer  
De inleverdatum van de kopij voor de Samenwijzer 

nummer 30.8 over de periode 16 augustus t/m 13 
september wordt verschoven van 26 juli naar 9 

augustus 2015 
 

Oppas 

In de zomervakantie is er geen kindernevendienst. 
Er is in deze periode wel oppas. 

 
E-mailadressen  

De kerkenraad wil de gemeente goed en snel kunnen 

informeren. Helaas hebben we nog van veel 
gemeenteleden het e-mailadres niet. 

Geldt dit ook voor u, dan kunt u een e-mail sturen 
naar scriba@ontmoetingskerkkrimpen.nl 

Alvast bedankt. Namens de kerkenraad, 

Sicco Kooistra   scriba 

“Verhalen  Vertellen”  
Als mensen op vakantie gaan lopen ze vaak tegen 

allerlei avonturen en bijzondere zaken aan.               
De  Zondagsbrief redactie nodigt u/jullie, mede 

namens onze kerkenraad uit, om iets over de vakantie 

belevenissen te vertellen in de kerk vóór of ná de 
collecte, eventueel met behulp van foto’s of filmpjes 

die door het beam team worden geprojecteerd. Het 
onderwerp kan van alles zijn, maar wel iets in de sfeer 

van religie, esoterie, intermenselijke contacten, 

bijzondere voorwerpen of plaatsen e.d., iets wat 
u/jullie heeft geraakt en graag willen delen. 

De inzendingen worden per Uniek Verhaal in de 
Zondagsbrief aangekondigd. Het is de bedoeling dat 

een serie “Verhalen Vertellen” na de Startzondag 
begint, uiteraard in overleg met de inzenders.  

Aanmelden met opgave van naam, telefoonnummer, 

het  onderwerp en de gewenste faciliteiten kan op het 
email adres: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl. 

Een aanmelding is al toegezegd, wij zien graag meer 
aanmeldingen tegemoet. 

                                                            Redactie                                                       

PS: Avonturen die zich tijdens “gewone” uitjes 
voordoen, zijn uiteraard óók welkom.   

 
Geen Zondagsbrief in de zomervakantie 

Tijdens de schoolvakantie 2015 zal er geen 

Zondagsbrief verschijnen. De laatste Zondagsbrief 
verschijnt op zondag 12 juli, let u wel goed op de 

sluitingstermijn!!  We starten weer op zondag 23 
augustus. Belangrijke berichten kunnen in deze 

periode gemeld worden bij de scriba of uw 
wijkouderling. 

                                                           Redactie 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

…... Mw. W. Terlouw-Paling voor haar verjaardag 

 

Koster 
11-07 t/m 17-07 dhr. C. vd Schans 

 

Kerkdienst zondag 19 juli  
10.00 uur Ds. Tromp 
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