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Dienst van vandaag:
Voor de 8 t/m 15 jarigen gaan we een zeskamp
Mevr. ter Schuur
organiseren, dit wordt gehouden op de ijsbaan in
Schriftlezing Jakobus 2: 1 t/m 13
Krimpen aan de Lek. Daarna gaan we weer met zijn
Schriftlezing Jakobus 2: 14 t/m 26
allen pannenkoeken eten. Ben je 15 jaar of ouder en
heb je niet meer zo’n zin in spelletjes doen, dan
Voorafgaand aan de dienst zingen we:
zouden we het heel leuk vinden als je wilt komen
Psalm 32 vers 1
helpen en natuurlijk pannenkoeken eten.
Lied 20 vers 1 en 4
Omdat er nu een programma voor de 4 t/m 8 jarigen
is, hebben we veel meer hulp nodig, de middag duurt
Pastoraal spreekuur
ongeveer tot 15uur, vindt je het leuk om te komen
Iedere donderdagochtend is er vanaf 9.15 uur tot
helpen, meldt je dan alvast aan bij Driesje Klerk,
12.30 uur een pastoraal spreekuur.
tel:0180-664828 , cwklerk@hetnet.nl
U bent dan van harte welkom in de kerkenraadkamer
Wij hebben er al weer veel zin in!!
voor een kop koffie of thee en een gesprek.
Groeten Jorina Haspels, Roger Korevaar, Christian
Het zou fijn zijn als u van te voren afspreekt via 010Kerkstra en Driesje Klerk
451.78.40 of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Met een hartelijke groet, ds. Luci Schermers
Er was eens een bloemenbusje….
Al heel lang staat in de hal een onooglijk busje met
Vakantie
aan de bovenkant een gleuf.
Ds. Schermers heeft vakantie van 14 juli – 4 augustus.
Vroeger was het busje gelukkig. Elke zondag liepen er
Wilt u voor die tijd nog een gesprek met de predikant,
mensen langs die er een kleinigheid inwierpen. Het
schroom dan niet om contact met haar op te nemen
busje voelde zijn buikje groeien en genoot van het
om een afspraak te maken.
gerinkel
in zijn binnenste. Eens in de zoveel tijd kwam een
Voor wie op vakantie gaan:
mevrouw zijn buikje legen, daar leefde
graag zien we als gemeente een kaart van een kerk uit
het busje helemaal naar toe, want het gezicht van die
uw vakantieomgeving tegemoet!
mevrouw begon dan te stralen, te stralen…” O , wat is
U kunt deze versturen naar de scriba,
het fijn dat ik mensen blij kan maken”, dacht het busje
p/a Tjalkstraat 12, 2931 HA.
dan.
Maar helaas, dat is al lang geleden. Tegenwoordig
Dienst voor jong en oud
komt er geen aardige mevrouw meer naar hem toe,
De dienst van zondag 7 juli a.s. is een “Dienst voor
het busje staat daar zielig en alleen, want zijn buikje
jong en oud”.
blijft leeg.
Vaak wordt gedacht dat kerkdiensten saai zijn.
Soms is dat ook zo, maar dikwijls is er in een
Gaat u dit busje helpen?
kerkdienst veel te beleven.
We geven graag een bloemetje aan iemand die dat
A.s. zondag zal het thema zijn: Lachen mag! Het wordt
nodig heeft, maar bloemen kosten
een dienst met een glimlach.
geld en we komen eigenlijk te kort. Als u iets kunt
Lennard Vrijhof speelt gitaar, de klaagmuur wordt een
missen, denk dan eens aan het bloemenbusje, u weet
blijde muur, er is aandacht voor de kinderen!
nu wie u er gelukkig mee maakt!
Jong, oud en alles daar tussen in: van harte welkom!
De bloemen van deze zondag gaan naar….
22 september startzondag!!!!
… dhr. J. Siebenga voor zijn verjaardag.
Het duurt nog een hele tijd en we gaan eerst genieten
van de vakantieperiode, maar we willen toch alvast
Koster
iets melden over de startzondag van 22 september.
29-06 t/m 05-07 dhr. A. Voogt
Na het succes van vorig jaar met de spelletjes en het
06-07 t/m 12-07 dhr. P. van Gorkum
pannenkoeken eten, gaan we ook dit jaar iets
organiseren op de startzondag voor de jongelui van de
Kerkdienst zondag 7 juli
Gereformeerde- en de Hervormde kerk.
10.00 uur ds. L. Schermers
Dit jaar hebben we voor de kinderen van 4 t/m 8 jaar
ook een programma. Na de kerkdienst gaan we eerst
wat drinken met elkaar en dan gaat de groep van 4
t/m 8 jaar een puzzeltocht met spelletjes doen.
z.o.z.
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Actie "spaart u mee" groot succes
Wij van de Ontmoetingskerk blijken echte
verzamelaars te zijn.
De postzegel- en kaarten inzameling heeft in mei weer
drie volle dozen opgebracht. De "brievenbus" is weer
leeg, dus kom maar op met uw enveloppen en
kaarten. Laat u dan wel de postzegels op de
enveloppen zitten, dan brengen ze meer op.
Deze inzameling doen we samen met onze plaatselijke
hervormde kerk.
Van die zijde komt nu ook de oproep brillen in te
leveren.
Een gepensioneerde opticien uit het noorden des lands
knapt de brillen belangeloos op en verstuurt ze naar
Afrika.
Daar zitten oogklinieken te springen om monturen en
glazen.
Dus: heeft u een oude (lees) bril die u niet meer
gebruikt, deponeert u die dan ook in de

kaarten/postzegelbus.

De inzameling van de bijbels en liedboeken is ook al
een succes. De kartonnen dozen kunnen de vracht
nauwelijks aan en bij familie Van der Leeden stapelen
de bijbels zich op. Zij gaan binnenkort met een auto
vol richting Haarlem.
U kunt ondertussen gewoon blijven inleveren, er staat
steeds een nieuwe doos klaar.
Laatst vroeg iemand mij of we ook mobieltjes
inzamelen. Die kun je inderdaad ook inleveren voor
het goede doel.
Een oud mobieltje kan voor Kerk in Actie 3,50
opbrengen, dus dat is wel de moeite waard. Je kunt
zelf je mobieltje eenvoudig
opsturen naar: Kerk in Actie inzameling
Antwoordnummer 79
7400 VB Deventer.
Dit kost niets en je helpt er een ander mee, bovendien
is weggooien geen optie, want dat is slecht voor het
milieu..
Cartridges kunnen ook worden opgestuurd, maar dat
kost wel porto. Is er iemand in de gemeente die de
inzameling en verzending op zich wil nemen? Dan kan
de verzending via de regio-adviseur. Je kunt je bij mij
opgeven.
Als niemand zich hiervoor meldt, kunt u wel zelf uw
cartridge opsturen naar: Kerk in Actie
T.a.v. Mw. R. Barendregt
Postbus 456
3500 AL Utrecht
Tot zover het nieuws over onze inzamelingsacties.
Marianne van der Bas

