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Dienst van vandaag:
Ds. L. Schermers
Eerste lezing Gen. 17:15-17 en Gen. 18: 10-15
Tweede lezing: Gen 21: 1-7
Ik wil vro-vro-vro-vro vrolijke liedjes zingen
O-o-o-o over de straten swingen
Ho-ho-ho-ho hoog in de wolken springen een gat in de
lucht
Ik wil zo-zo-zo-zo zomaar iets geks verzinnen
Bo-bo-bo-bo boven op de bergen klimmen
Ho-ho-ho-ho hoog in de wolken springen
een gat in de lucht
Voor het eten op mijn bord
dat ik morgen jarig word
dat ik mee mag doen met sport
voor de acht op mijn rapport

Pastoraal spreekuur
Iedere donderdagochtend is er vanaf 9.15 uur tot
12.30 uur een pastoraal spreekuur.
U bent dan van harte welkom in de kerkenraadkamer
voor een kop koffie of thee en een gesprek.
Het zou fijn zijn als u van te voren afspreekt via 010451.78.40 of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Met een hartelijke groet, ds. Luci Schermers
Vakantie
Ds. Schermers heeft vakantie van 14 juli – 4 augustus.
Wilt u voor die tijd nog een gesprek met de predikant,
schroom dan niet om contact met haar op te nemen
om een afspraak te maken.
Voor wie op vakantie gaan:
graag zien we als gemeente een kaart van een kerk uit
uw vakantieomgeving tegemoet!
U kunt deze versturen naar de scriba,
p/a Tjalkstraat 12, 2931 HA.

Ik wil...

Samenwijzer
Samenwijzer 28.8 is voor de periode 28 juli t/m 8
september 2013.
De sluitingsdatum van uw kopij is zondag 14 juli.

Voor mijn nieuwe spijkerbroek
voor het avonturenboek
bij mijn oma op bezoek
voor een dikke pannenkoek

De bloemen van deze zondag gaan naar….
… Bas v. Elderen (Kamillestr.) na ziekenhuisopname.

Ik wil...

Koster
06-07 t/m 12-07 dhr. P. van Gorkum
13-07 t/m 19-07 dhr. L. Hordijk

Ik ben blij dat U ons kent
dat U onze Vader bent
dat U altijd van ons houdt
ook al gaat het wel 'es fout

Kerkdienst zondag 14 juli
10.00 uur Ds. Van den Akker

Ik wil...
Mededelingen kerkenraad
-In een vorige Zondagsbrief is er aandacht gevraagd
voor Bas van Elderen (Kamillestraat 46).
Het is goed om te kunnen vertellen dat Bas na zijn
rugoperatie inmiddels weer thuis is!
Met de nodige pijnstillers kan hij dus thuis verder
herstellen.
- Uw scriba is met vakantie van 9-23 juli; indien nodig
kunt U contact opnemen met de praeses.
- Binnenkort worden de nieuwe Liedboeken geleverd!
Het is het handigst, wanneer de mensen die een
Liedboek besteld hebben het bedrag van 25 euro
alvast overmaken naar de penningmeester van de kerk
(rek.nr. 333800656). De binnengekomen Liedboeken
kunnen dan sneller worden uitgereikt.
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