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Dienst van vandaag :
Parenting Children Course
Ds. M. Verschoor
Dit najaar willen we met een groep ouders de
Parenting Children Course gaan volgen in 't Voorhof.
In grote lijnen houdt dit in:
Pastoraal inloopuur
met andere ouders stilstaan bij jouw unieke rol als
donderdag 29 juni ben ik vanaf 9.00 uur in de
opvoeder van kinderen van 0 - 10 jaar. In een aantal
kerkenraadskamer aan het werk. Het eerste uur is
inspirerende bijeenkomsten wissel je ervaringen uit en
bezet. Vanaf 10.00 uur bent u welkom voor een
denk je na over de opvoeding. We gebruiken hierbij
gesprek of als u gewoon iets wilt vertellen of melden.
de methode van Alpha Nederland. De thema's die
De koffie en thee staan klaar.
hierbij aan bod komen zijn: Bouwen aan veiligheid
/ Ontdekken van genegenheid / Ontwikkelen van
Op zoek naar het mooiste bijbelverhaal
vrijheid / Leren van sociale vaardigheid / Groeien naar
van Krimpen aan de Lek
zelfstandigheid. Zie
In de zomermaanden wil ik graag op zoek gaan naar
ook http://www.alphanederland.org/parentingcourse
het mooiste bijbelverhaal van Krimpen aan de Lek. Aan
We willen hieraan 6 avonden besteden. Te weten 18
u en jullie wordt gevraagd je mooiste bijbelverhaal aan
sept, 2 en 23 okt, 6 en 20 nov en 18 dec. Ben je ook
me door te geven.
nieuwsgierig geworden en wil je deze course met ons
Dat mag via de mail, maar ook via een briefje, een
meedoen geef je dan op via
telefoontje, via de post, etc.
pcc_kerkaandelek@hotmail.com en zet deze
Ik wil jullie vragen om deze vraag ook bij de buren
data alvast in je agenda.
neer te leggen. Het is een vraag 'Krimpen-breed'.
Tijdens de bijeenkomsten ontvang je een werkboek
Tijdens de startdag wordt de uitslag bekend gemaakt!
om e.e.a. te kunnen volgen en om je thuis nog eens te
Succes!
verdiepen in de onderwerpen. We beginnen de
ds. Luci Schermers
avonden om 19.15 met inloop met koffie/thee of fris
met iets lekkers en zullen rond 21.30 afronden. Om de
MEDEDELING opzet indeling kerkzaal
kosten van o.a. het werkboek te dekken zullen we een
Door een aantal gemeenteleden is nagedacht over een
kleine vrijwillige bijdrage vragen.
andere opzet van de kerkzaal tijdens de eredienst.
Mocht je nog vragen hebben, mail ons of spreek één
Leen Hordijk heeft hiervan een tekening gemaakt. De
van ons aan. Henriëtte, Elsemieke, Sabine, Anita, Elise
nieuwe opstelling wordt uitgeprobeerd vanaf 2 juli en
gedurende de zomervakantie. De bedoeling hiervan is
Collecten
een beter zicht op de beamer en de stoelen meer
Bij de avondmaaldienst van vandaag worden 3
richting kansel, zodat de geografische afstand tussen
collecten gehouden.
predikant en gemeente wordt verkleind. De kansel
De eerste collecte (groene zak) is voor de kerk.
wordt meer naar de hoek verplaatst. Het aantal
De tweede collecte (zwarte zak met houten rand) is
stoelen in de kerkzaal blijft gelijk. Verdere informatie
voor de diaconie.
krijgt u via de zondagsbrieven. Namens Kerkenraad en
De derde collecte (zwarte zak met zilveren rand) is
College van Kerkrentmeesters, Ruud van Mastrigt
voor het werelddiaconaat.
Geen Zondagsbrief in de zomervakantie
Net zoals de afgelopen jaren zal er tijdens de
De bloemen van deze zondag gaan naar….
schoolvakantie geen Zondagsbrief verschijnen. De
…dhr. C. Gouwens voorzijn verjaardag.
laatste Zondagsbrief verschijnt volgende week op
zondag 2 juli. We starten weer op zondag 20
Koster
augustus. Belangrijke berichten kunnen in deze
24-06 t/m 30-06 dhr. H. v. d. Vaart
periode gemeld worden bij de scriba of één van de
01-07 t/m 07-07 fam. de Gier
ouderlingen. Redactie
Kerkdienst zondag 2 juli
10.00 uur Ds. L. Schermers
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