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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Blijf niet staren op wat vroeger was. 
Sta niet stil in het verleden. 
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen - 
het is al begonnen, merk je het niet? 

(Huub Oosterhuis, bij Jesaja 49:18-19) 

 

Vrouwengespreksgroep : 

De Vrouwengespreksgroep komt a.s. 

dinsdag 8 januari 2013 weer bij elkaar 
om de Open Deur te bespreken. 

Thema : GEROEPEN. 
Gastvrouw is Corrie Groeneveld, 

Maasstraat 3 - tel. 522233. 

U bent welkom vanaf  9.45 uur, dan 

staat de koffie klaar. 

 
Pastoraal spreekuur 

M.i.v. 10 januari 2013 is er iedere donderdagochtend 

vanaf 9.15 uur tot ongeveer 12.30 uur een pastoraal 
spreekuur. 

U bent dan van harte welkom in de kerkenraadskamer 
voor een kop koffie of thee en een gesprek. 

Ik kan nu niet naar u toe, maar hoop dat u naar mij 
wilt komen. 

Het zou fijn zijn als u van te voren afspreekt via 010-

451.78.40 of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl 
Tegelijkertijd ook de vraag of er iemand is die mij op 

een van de donderdagochtenden rond 12.30 uur met 
de auto weer naar huis kan brengen... 

  

Met een hartelijke groet, 
ds. Luci Schermers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FILM: INTOUCHABLES  
Datum: vr 18 januari 2013 
Tijd: 20.00 uur 

(inloop/koffie vanaf 19.30 uur) 
Plaats : Ontmoetingskerk 
Op feiten gebaseerd komisch drama 
over een Senegalese jongeman die 
de persoonlijk verzorger wordt van 
een fysiek gehandicapte Franse 
miljonair 

Philippe is aan een rolstoel gekluisterd. De verlamde 

miljonair woont in hartje Parijs in een kast van een 
huis. Driss woont daar ver vandaan, in een van de 

grimmige voorsteden en leeft van een uitkering. Maar 

wie bijstand wil, moet solliciteren. Plotseling zit Driss 
met een echte baan opgescheept, als persoonlijke 

verzorger van Philippe. Met zijn tomeloze energie zet 
hij Philippes stijve huishouden binnen de kortste keren 

op z'n kop. Maar ook zijn eigen leven zal nooit meer 
hetzelfde zijn.  

Intouchables is gebaseerd op het waargebeurde 

levensverhaal van een rijke Franse aristocraat met een 
dwarslaesie. Abdel Sellou (Driss in de film) schreef een 

boek over zijn tijd met de schatrijke erfgenaam. In de 
Nederlandse bioscopen trok Intouchables meer dan 

een miljoen bezoekers en werd daarmee de best 

bezochte Franse film aller tijden. Hoofdrolspeler Omar 
Sy won een César Award, een Franse Oscar, voor zijn 

rol als Driss. 
Een film met veel humor, maar ook met ontroerende 

momenten…. 
Na de film willen we graag met u/jou napraten, onder 

het genot van een hapje en een drankje. 

Het wordt dus zeker weer een gezellige avond die u/jij 
niet mag missen! 

 
Noteer deze datum dus vast in uw agenda! 

Commissie V&T 

 
Koster 

5-01 t/m 11-01 dhr. A. de Paauw 
12-01 t/m 18-01 dhr. P. van Gorkum 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

….. dhr. en mevr. de Ruyter, voor hun 50 jarig 

huwelijk 
 

Kerkdienst zondag 13 januari 
10.00 uur Ds. van Dorsten 
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