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Dienst van deze morgen:  
Ds. Bonnes 

Schriftlezingen:  
Jesaja 66: 5 t/m 14 

Galaten 5: 16 t/24 

Matteüs 6: 24 t/m 34 
 

Na 6 weken zomervakantie gaan we weer van start 
met de zondagsbrief. Tijdens de vakantie is er veel lief 

en leed geweest. 

Prediker sluit hier goed bij aan. 
 

Voor alles wat gebeurt is er een uur, 
een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 

Er is een tijd om te baren 
en een tijd om te sterven, 

een tijd om te planten 

en een tijd om te rooien. 
Er is een tijd om te doden 

en een tijd om te helen, 
een tijd om af te breken 

en een tijd om op te bouwen. 

Er is een tijd om te huilen 
en een tijd om te lachen, 

een tijd om te rouwen 
en een tijd om te dansen. 

Er is een tijd om te ontvlammen 

en een tijd om te verkillen, 
een tijd om te omhelzen 

en een tijd om af te weren. 
Er is een tijd om te zoeken 

en een tijd om te verliezen, 
een tijd om te bewaren 

en een tijd om weg te gooien. 

Er is een tijd om te scheuren 
en een tijd om te herstellen, 

een tijd om te zwijgen 
en een tijd om te spreken. 

Er is een tijd om lief te hebben 

en een tijd om te haten. 
Er is een tijd voor oorlog 

en er is een tijd voor vrede. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

WISSELLIJST:  
Verbeelding Jaarthema  

Deel je leven met …  
De verbeelding van het jaarthema zal dit jaar een 

wisselende collectie zijn, die met magneten binnen een 

lijst vast gezet kan worden. De bedoeling is dat er elke 
maand een nieuwe collage te zien zal zijn, in het kader 

van ‘Deel je leven met … ‘ Een soort wissellijst dus.  
Daarbij hebben we uw hulp nodig! Dus heeft u iets 

leuks, leerzaams of bemoedigends om te delen, dan 

kunt u – eventueel gezamenlijk – een ‘aflevering’ van 
de wisselende verbeelding voor uw rekening nemen.  

We denken daarbij aan bijvoorbeeld een foto, slogan, 
gedicht, tekening, of wat u nog meer wilt delen, voel u 

vrij!  
Begint het bij u al te borrelen en heeft u al een idee 

gekregen, dan kunt u dit melden bij één van de 

commissieleden van V&T, dan kunnen we er gelijk 
mee aan de slag!  

Mailen kan ook naar 
commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl  

We willen graag uw deelgenoot worden!  

Commissie V&T  
 

De bloemen van deze zondag gaan naar.... 
…. de hr. Opmeer, voor zijn verjaardag. 

Een tweede bos is voor mw. Koedijk-Oostwouder, na 

ziekenhuisopname. 
 

Tijdens de vakantieperiode zijn er bloemen gegaan 
naar: 

-dhr. A. Jonker voor zijn verjaardag. 
-dhr. P. Smidt ook voor zijn verjaardag. 

-mw. M. Kraan-van Spengen,voor haar verjaardag. 

-mw. W. Terlouw-Paling als groet van de kerk. 
-mw. v. Dijk-Bouw voor haar verjaardag. 

-mw. Spruijt-Legerstee voor haar verjaardag. 
-dhr. M. Zvinowanda, als groet van de kerk. 

 
Koster 

20-08 t/m 26-08 dhr. C. vd Schans 

27-08 t/m 02-09 dhr. v.d. Vaart  
 

Kerkdienst zondag 28 augustus  
10.00 uur Ds  L. Schermers  

 
 


