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Dienst van vandaag:  

Ds. L. M. Schermers  

 
Zondag 1 en 8 juni 2014. 

Zoals u hebt kunnen lezen in de Samen Wijzer en op 
de Zondagsbrieven wordt er voorbereiding gedaan 

voor de twee diensten nl.: 
Herdenkingsdienst  (Thema : Vuur dat nooit meer 

dooft) en Pinksteren (Thema : Vuur en Vlam). 
Om die dagen feestelijk te laten verlopen 

zou het leuk zijn dat u/jij die zondagen 

naar de kerk komt met iets roods : kleding, 
sieraad, corsage, stropdas of iets dergelijks. 

Dit past mooi bij de thema's van die twee 
zondagen. 

Voel u niet verplicht, maar wij zouden 

het zeer op prijs stellen !!! 
Namens V. & T. en Liturgiecommissie. 

 
Examens 
De examens zijn in volle gang. Een spannende tijd 

voor leerlingen, ouders en docenten. 

We wensen vooral de leerlingen sterkte toe en goede 
moed! 

  
Bijbelquiz 

Tijdens het feest van de Geest willen we op 

vrijdagavond 30 mei de Bijbelquiz van het Nederlands 
Bijbelgenootschap spelen. Een interactieve quiz met 

filmpjes e.d. en qua inhoud niet echt moeilijk. 
Om de quiz te  kunnen spelen zijn er teams nodig van 

vier personen. U kunt een team vormen met 
familieleden of het gezin, met de commissie waar u of 

jij in of met de gespreksgroep.  U kunt zich ook alleen 

aanmelden, dan vormen we ter plekke nog een team.  
U kunt zich aanmelden via 

dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl of telefonisch. 
Als er vragen zijn dan hoor ik het graag. Er zij al een 

paar teams gevormd, we hopen op nog meer 

aanmeldingen! 
Met hartelijke groet ds. Luci Schermers  

 
Boekje over Hemelvaart 

Hemelvaart is voor veel mensen maar moeilijk uit te 
leggen. We herdenken dat Jezus veertig dagen na zijn 

opstanding is opgevaren naar God, zijn vader in de 

hemel. 
Maar hoe moeten we dat precies begrijpen? En wat 

valt aan dit feest te beleven? Het boekje 
 ‘Met zonder Jezus – over Hemelvaart’  helpt om dit 

feest wat dichterbij te brengen. 

 
 

Vrijwilligerswerk 
In de komende zomervakantie gaat Suzanne Lankhaar 

6 weken naar  Oeganda (Midden- Afrika ) 
voor  " Kinderhulp Afrika" om daar vrijwilligerswerk te 

doen. Ook Marleen Huizer gaat vrijwilligerswerk 

doen in de zomervakantie . Zij gaat samen met jeugd 
en begeleiding uit de Baptistengemeente in Zetten 

twee weken naar Roemenië voor een " Missiontrip ". 
Ze werken daar samen met een team van "Jeugd met 

een opdracht ". We vinden het geweldig dat deze 

jonge mensen dit doen. Daarom willen we ze als 
commissie van harte een financiële bijdrage voor deze 

goede doelen geven en als gemeente voor ze bidden . 
Vandaag in de  jeugddienst zullen Suzanne en Marleen 

beiden uitleg geven over wat ze gaan doen. In deze 
dienst is de collecte bestemd voor beide doelen. Als u 

meer wilt weten of een donatie wilt geven voor het 

doel van Suzanne is dat : www.kinderhulpafrika.nl 
gironr. NL43INGB0000005066 

Voor Marleen is dat http://missiontrip-
zetten.blogspot.nl  Baptistengemeente Midden-Betuwe 

o.v.v. Missiontrip Roemenië NL35INGB0007873850 - 

groeten van de  Z.W.O -commissie  
 

De bloemen van deze zondag gaan naar.... 
... Hr. en Mw. v.d. Laan, voor hun 25 jarige bruiloft 

 

Koster 
17-05 t/m 23-05 dhr A. de Paauw 

24-05 t/m 28-05 dhr L. Hordijk 
29-05 t/m 30-05 dhr P. van Gorkum 

 
Kerkdienst zondag 25 mei 

10.00 uur mw. drs. J. v.d. Neut 
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