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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van deze morgen:  
Ds. L. Schermers  

Lezing Num. 21: 4-9  
Joh. 3 : 14-17  

 

Overstapdienst 3 juli 
Volgende week zondag is er een jeugddienst.  

Er is speciaal aandacht voor de kinderen die van de 
kindernevendienst naar de basiscatechese zullen gaan.  

Deze overstapdienst gaan we vanochtend met de 

betreffende kinderen en hun ouders voorbereiden.  
Volgende week zijn jullie en bent u allemaal welkom! 

  
Toppers 

Vanavond de afsluitingsavond van de Toppersgroep bij 
de familie Haspels met een heerlijke barbecue! 

We verwachten een goede opkomst. 

 
Pastoraal inloopuur 

Donderdagmorgen 30 juni ben ik van 9.30-12.30 uur 
in de kerkenraadskamer aanwezig.  

Loop rustig binnen als u wilt komen praten of iets te 

melden hebt. De koffie en thee is klaar! 
ds. Luci Schermers 

 
Try Out-dienst 2 oktober 

Evenals tijdens het afgelopen seizoen willen we ook in 

het nieuwe seizoen twee Try Out diensten gaan 
houden. 

De eerste dienst is gepland op zondagavond 2 oktober. 
We zoeken een paar mensen (jong of iets ouder) die 

deze dienst mee wil voorbereiden. 
Meld je aan bij onze jeugdouderling Gera Spruijt.  

 

Schilderskoffertje  
Tijdens het Feest van de Geest heeft mijn 

schilderskoffertje pootjes gekregen. 
Wonderen zijn niet uitgesloten! 

Of is het misschien verzengd door het vuur? 

Wie heeft het gezien, opgemerkt of gevonden? 
 Graag wacht ik in dit geval even op een telefoontje 

(0180-522233)                Corrie Groeneveld. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Nieuwe opzet pastoraat  
Zoals al eerder in Samenwijzer beschreven en zoals 

besproken op de laatste gemeenteavond, doen we een 
proef met een nieuwe opzet van het pastoraat. De 

wijkindeling is opgeheven, behalve de ouderenwijk; de 

75-plussers binnen onze gemeente blijven 
georganiseerd in hun eigen wijk met de 

bejaardenouderling en zijn contactpersonen. Voor de 
overige wijken werken we nu met een pastoraal team 

dat bestaat uit de predikant en de (wijk)ouderlingen, 

aangevuld met contactpersonen. Tijdens het zes 
wekelijks pastoraal overleg wordt besproken waar 

zorgen en noden zijn en waar een bezoek of een ander 
contact gewenst is.  

Uiteraard is het van belang dat wij alle benodigde 
informatie ontvangen en daarvoor hebben we u (ook) 

nodig!  

Wilt u iets doorgeven aan het pastoraal team, dan 
heeft u de volgende mogelijkheden:  

* Op de vierde donderdagmorgen van elke maand 
kunt u binnenlopen in de kerk om onze predikant 

persoonlijk te spreken  

* U kunt de predikant of de ouderlingen aanspreken of 
per telefoon benaderen (Ds. Schermers 010 4517840; 

Marianne v.d. Bas 516187; Els van Westen 511189, 
Jan Klerk 515586, Gera Spruijt 550393)  

* U kunt het pastoraal team per email bereiken: 

pastoraalteam@ontmoetingskerkkrimpen.nl  
In samenwerking met u allen kunnen we werken aan 

‘De ontmoeting met de ander’ op welke manier dan 
ook!  

 
De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

…. Mw. N. v.d. Pijl als groet van de kerk. 
 

Koster 
25-06 t/m 01-07 dhr. L. Hordijk  

02-07 t/m 08-07 dhr. P. van Gorkum  
 

Kerkdienst zondag 3 juli    

10.00 uur Ds. L. Schermers  
 

 


