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Ziekte dominee Taalman:
Al weer zo’n 3 maanden geleden moesten we helaas
melden dat Marian Taalman als gevolg van een tia
enige tijd niet in staat zou zijn om haar werk in onze
gemeente te doen. In het vorige bericht is al gemeld
dat de vooruitzichten op herstel en weer oppakken van
werkzaamheden niet positief waren.
Onlangs is op advies van de arbo arts het pad van
herkeuring ingeslagen. Het eerste gesprek tussen onze
predikant en een keuringsarts heeft inmiddels plaats
gevonden. De procedure moet nog volledig worden
doorlopen, maar op basis van wat we nu weten ziet
het er naar uit dat Marian Taalman voor 100% als
predikant wordt afgekeurd. Voor Marian is dit
natuurlijk een vervelende en moeilijke situatie, die veel
onzekerheid met zich meebrengt.
Op de korte termijn betekent dit voor het werk in de
gemeente dat de kerkenraad zo veel mogelijk probeert
dit zelf op te vangen. Echter wanneer inbreng van een
dominee nodig is kunnen we een beroep doen op een
zogenaamde “achterwacht”. Dit is een predikant uit de
regio. Wanneer dit nodig is kan via de scriba of
praeses de achterwacht worden ingeschakeld.
Ook voor de diensten volgend jaar, waarin onze eigen
predikant was ingepland, gaan we op zoek naar
vervanging. De kerkenraad kan pas eventuele
volgende acties starten wanneer er een definitieve
uitslag van de keuringsarts is. We hopen dat u er
begrip voor heeft dat niet alles altijd zo verloopt zoals
we gewend waren.
Ik kan me voorstellen dat Marian het erg op prijs zal
stellen wanneer zij een kaartje ter bemoediging van u
krijgt.
Namens de kerkenraad, Hans van den Hoven.

Bazaar 2011
Beste gemeenteleden,
In juli start de verkoop van loten en ook nu zijn er
schitterende prijzen te winnen.
De bazaar is op vrijdag 16 september en zaterdag 17
september 2011.
U kunt uw bijdrage leveren door spullen (ook boeken)
beschikbaar te stellen die wij tijdens het
bazaarweekend kunnen verkopen. U kunt uw
handelswaar naar de kerk brengen of afgeven bij één
van de leden van de bazaarcommissie. In geval van
erg grote dingen graag eerst even contact opnemen
met één van ons.
De opbrengst is bestemd voor de reparatie van de
klokkentoren en het schilderen van ons kerkgebouw.
Natuurlijk staan wij open voor vragen en/of ideeën.
De bazaarcommissie
Samenwijzer
Zondag 4 september is de laatste dag voor het
insturen van kopij voor Samenwijzer 27.1. de periode
loopt t/m 30 oktober 2011.
Redactie Samenwijzer
N. A. Hesse - Jongeneel, Botterstraat 16.
Samenwijzer@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Koster
3-9 t/m 9-9 dhr. A. de Paauw
10-9 t/m 16-9 dhr. L. Hordijk
17-9 t/m 23-9 dhr. P. van Gorkum
De volgende zondagsbrief:
Verschijnt op zondag 18 september 2011.

Startontbijt op 18 september 2011
Ook dit jaar willen we het nieuwe kerkelijk seizoen
weer opstarten met een gezamenlijk ontbijt voor
aanvang van de kerkdienst op de startzondag.
Wij nodigen u van harte uit in de Ontmoetingsruimte
op 18 september om 8:30 uur.
Omdat we graag willen weten hoeveel eten we moeten
bereiden en voor hoeveel mensen wij de tafels moeten
dekken, verzoeken wij u om van tevoren door te
geven of u mee komt eten.
Een intekenlijst hangt in de Ontmoetingsruimte, maar
aanmelden kan ook per email: evanwesten@rway.nl
We hopen dat het startontbijt weer net zo’n succes
wordt als in de afgelopen jaren!

De commissie V&T
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