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Graag vraag ik uw aandacht voor de actie Kerkbalans
2013. De actie wordt dit jaar gehouden van 13 tot en
met 27 januari. In deze periode kunt u de vrijwilligers
weer aan uw deur verwachten en vragen wij u om uw
toezegging in te leveren. Het thema van dit jaar is
“Wat is de kerk mij waard?”. Wij hopen dat u positief
zult antwoorden op deze vraag . De actie kerkbalans
is de belangrijkste actie om de toekomst van onze kerk
ook financieel te garanderen. Wij rekenen op uw
medewerking en alvast erg bedankt voor uw
toezegging.
Namens het college van Kerkrentmeesters,
Ary-Jan Boer
Met beide benen op de grond
Afgelopen maandag was ik bij de chirurg in het
IJsselland Ziekenhuis.
Van hem kreeg ik toestemming met revalideren te
gaan beginnen!
De fysiotherapie is dinsdag gestart en voorzichtig ga ik
weer met staan en lopen beginnen.
Eindelijk weer met beide benen op de grond...
Nogmaals wil ik u danken voor alle meeleven.
Er zijn gemeenteleden die voor me bidden, er blijven
kaarten komen zoals onlangs nog van de
catechesegroep.
Dat helpt echt om vol te houden en positief te blijven
denken.
Hartelijk dank!
ds Luci Schermers
Pastoraal spreekuur
Voorlopig is er iedere donderdagochtend vanaf 9.15
uur tot 12.30 uur een pastoraal spreekuur.
U bent dan van harte welkom in de kerkenraadskamer
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

Collecte Oecumene zondag 20 januari 2013
Het is vandaag de eerste zondag van de ‘week van
gebed’. De week van gebed bestaat als
sinds 1846 en is ontstaan om gelovigen wereldwijd
met elkaar te verbinden. Dat is wat de
Protestantse Kerk ook wil: dat kerken en gemeenten
het geloofsgesprek met elkaar aangaan.
In deze gesprekken zoeken we naar gezamenlijkheid
en leren we van elkaars verschillen, dat
is wat oecumene vormt. De Protestantse Kerk
stimuleert dat plaatselijk en draagt daaraan
landelijke en wereldwijd ook bij. Zo investeert de
Protestantse Kerk in het werk van de
Wereldraad en de Raad van Kerken die een
gesprekspartner zijn voor overheden als het gaat
over thema’s als armoede, gerechtigheid en duurzaam
samenleven. Door deze thema’s aan
de orde te stellen willen de raden wezenlijke
veranderingen tot stand te brengen. De
Protestantse Kerk streeft naar een verbreding van
Oecumene door bij te dragen aan het
Nederlands Christelijk Forum. De opbrengst van de
collecte maakt activiteiten voor
onderlinge verbondenheid en maatschappelijke invloed
mogelijk. Helpt u mee?
Oproep aan slanke mannen
Op 26 januari willen wij onder de kerk de kanalen
waar de hete lucht door wordt geblazen gaan isoleren.
Om daar bij te komen is het noodzaak niet al te dik te
zijn want dan zijn de kruipgaten te smal. De jeugd
stelt zich hiervoor beschikbaar en dat is heel fijn en
daarnaast zoeken we ook nog wat ervaren krachten
om onder leiding van Leen Hordijk de platen die nu op
de kapstok liggen op de kanalen aan te brengen.
Mijn vraag is: Wie volgt het voorbeeld van de jeugd?
Wij willen die zaterdag om 9 uur ’s morgens beginnen.
Neem niet al te beste kleren mee en geef je spontaan
op bij:
Andries van Gemerden, tel 512603 of
vangemerden-zijlstra@online.nl
Koster
19-01 t/m 25/01 dhr. H. Broekhuizen
26-01 t/m 01-02 dhr. A. van Gemerden
De bloemen van deze zondag gaan naar….
….. Mevr. Koedijk-Oostwouder voor haar verjaardag.
Kerkdienst zondag 27 januari
10.00 uur Ds. A. van Bergen

Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Gespreksgroepen:
“Job” en “Bijbelse beelden en hun geheim”.
Nu het januari is, willen we weer doorgaan met de
gespreksgroepen.
Op dinsdag 22 januari spreken we verder over het
bijbelboek Job en over de vraag welke rol God speelt
in het lijden van mensen. We beginnen bij hoofdstuk
4.
Jobs vrienden, Elifaz, Bildad en Zofar zijn bij Job op
bezoek om hun meeleven te betuigen.
Ze hebben zeven dagen gezwegen tot Job zijn mond
opende.
Het zwijgen was moeilijk, maar nu Job spreekt wordt
het nog moeilijker: hij lucht zijn hart en verwenst de
dag dat hij geboren is, hij slingert zijn “waaroms” naar
de hemel en roept God ter verantwoording.
In die spanning gaat Elifaz spreken.
We lezen hoofdstuk 4 en het eerste deel van hoofdstuk
6. En Job 15 : 1- 15 en 16 : 1-7.
Iedereen die mee wil doen is welkom op 22 jan. Om
20.00 uur in de kerkenraadskamer.
Op dinsdag 29 januari ook om 20.00 uur in de
kerkenraadskamer spreken we verder over “Bijbelse
beelden en hun geheim”. Dit gaat over vragen die
sommigen hebben rond het letterlijk lezen van
Bijbelverhalen en over ontwikkelingen in het
Bijbelverhalen. Bijvoorbeeld: wat weten we over het
ontstaan van de Bijbel en over de schrijvers van de
verschillende Bijbelverhalen? En als we meer weten
over de achtergronden heeft dat dan gevolgen voor de
manier waarop we de Bijbel verstaan? Is alles wat we
lezen letterlijk zo gebeurd of kunnen de schrijvers
meer bedoeld hebben dan een historisch verslag te
geven?
Dit is een gevoelig onderwerp, want voor de één is het
letterlijk nemen van de Bijbelverhalen de basis van het
geloof terwijl het voor een ander juist een
belemmering is om te geloven.
Het gaat hierbij niet om wie gelijk heeft, maar we
proberen te ontdekken of een andere manier van lezen
ons geloof kan verdiepen of verrijken of juist niet.
De laatste keer spraken we over God, nu willen we
over Jezus spreken.
We horen fragmenten uit het boek van Klaas
Hendrikse over Jezus en uit een boek van dr. Jacob
van Bruggen: “Christus op aarde”
Tussen die twee ligt een wereld van verschil. Het kan
spannend worden.
Ook op 29 januari: welkom.
Margreet Gouwens.

VSBK
'Ik bid voor je'
Het kan geweldig goed doen wanneer iemand in
moeilijke omstandigheden je bemoedigt met de belofte
om voor je te bidden. Wanneer er iemand is die voor
je bidt, geeft dat een gevoel van saamhorigheid en
ervaar je soms dat je erdoor gedragen wordt. In de
week van gebed voor de eenheid, die door de Raad
van Kerken in Nederland én de Evangelische Alliantie,
wordt georganiseerd van 20 - 27 januari, ligt het voor
de hand om ook tijdens de VBSK-ochtend op
donderdag 24 januari in ’t Voorhof samen met Ds.
Sparreboom bij dit thema stil te staan. Wat betekent
het om voor elkaar te bidden? Op welke manier bidden
we? In de inleiding zetten we in bij de voorbede door
Jezus Christus, die beloofd heeft voor zijn leerlingen te
bidden en zoeken naar lijnen voor ons eigen leven en
omstandigheden. U bent van harte welkom!
Waar: ’t Voorhof, Dorpsstraat 1, Tijd: 9.15-11.15u, om
9.00u is er koffie.
Informatie: 0180510278-0180522469.

