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Meditatief:  
 

 
 
Alle kleuren van de regenboog 
De regenboog 

deze week veel in het nieuws 

als teken van verzet tegen 
de komende anti-homowet in Hongarije. 

 
De regenboog 

veel kleuren met elkaar verbonden 

als teken van 
diversiteit en inclusiviteit. 

 
De regenboog 

teken van Gods verbond met mensen 

homo of hetero 
slaaf of vrije 

zwart of wit. 
 

De regenboog 
rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet 

de een niet meer dan de ander 

ieder mens waardevol 
God is goed.  

ds. Luci Schermers 
 

Zondag 27 juni – Een bijzondere zondag 
voor jonge en oudere gemeenteleden: 
 
- er is een kerkdienst - graag aanmelden 

- we vieren het avondmaal voor gelovigen 
- er is kindernevendienst  

- er zijn twee zangers 
- we mogen het slotlied weer zingen en ook het amen 

na de zegen 

- als het mooi weer is, drinken we misschien koffie 
  en gaan we picknicken met jonge gezinnen 

- als het slecht weer is, drinken we geen koffie 
  en is er voor de jonge gezinnen een gezellige binnen 

activiteit. 

Orde van dienst voor a.s. zondag 27 juni 
 
Tijdens deze dienst hoop ik zelf voor te gaan. We lezen 

over één van de reizen die Paulus heeft gemaakt en 
horen over een maaltijd middenin de storm. 

Wij vieren in deze dienst de maaltijd van de Heer. 

Brood en wijn worden u en jou op je zitplaats 
aangereikt door predikant of diaken.   

 
Orgelspel – Welkom - Psalm 136: 1, 6, 12 - 

Bemoediging en groet - Lied van toewijding: Heer uw 

licht en uw liefde schijnen (gemeentefilm uit 
Pinksterdienst!) – Gebed - Kinderen gaan naar 

nevendienst - Schriftlezing Hand 27: 21 – 44 - Lied 
107: 12, 13 en 14 - Preek - Orgelspel - Kindermoment 

- Je hoeft niet bang te zijn - Dankgebed en voorbeden 

- Lied 388: 1 en 3 – Viering Avondmaal voor gelovigen 
met nodiging, Tafelgebed, Onze Vader, Tafellied,  

Gemeenschap van brood en wijn - Dankgebed - 
Aandacht voor de collecte - Slotlied 416: 1, 2 en 4 – 

Zegen – Orgelspel 
 

Thuis avondmaal vieren 
 
Als u thuis het avondmaal mee wilt vieren, kunt u een 

klein glaasje wijn of druivensap klaarzetten en een 

schaaltje met daarop wat stukjes brood. Het is mooi 
om het op een speciale plek neer te zetten. 

Bijvoorbeeld naast een aangestoken kaars op een wit 
kleedje. U viert het avondmaal mee als ook in de kerk 

brood en wijn worden gedeeld. 

 
 

Voedselbank. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Het product voor de maand juni is rijst. Het 
inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. 

Vermeerstraat 21. 

U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de 
poort staat en zelf het product in de schuur zetten. 

 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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Weg 
 

De Vlaamse psychiater Dirk de Wachter vergeleek 
onlangs onze tijdgeest met een speedboot, TINA 
genaamd: There Is No Alternative. Vooraan staan 
blitse jongens in dure pakken champagneflessen 
leeg te spuiten. Maar achteraan vallen mensen uit 
de boot, omdat het zo snel gaat en er geen 
relingen zijn. En achter die boot varen de 
psychiaters en psychologen in rubberbootjes om 
die mensen op te vangen. Met die mensen, 
spartelend in het water, is niks mis. Het zijn 
gewone mensen zoals u en ik die deze ratrace 
niet aankunnen en opgevangen moeten worden. 
Een misschien wat overtrokken beeld, maar 
tegelijk ook heel raak. En de vraag is natuurlijk: 
in welke bootje zitten wij? Hoe houden we die 
tijdgeest van ons lijf? En hoe vinden wij een weg 
door alle obstakels van het leven heen? Een weg 
die leidt tot ware menselijkheid? 
 

 

 

 

 
 

Wel en wee 
 
* Maandag 28 juni is jarig: dhr. J. Siebenga 

Van harte gelukgewenst  met uw verjaardag, nog vele 
goede jaren met allen die u lief zijn toegewenst en  

een fijne dag! 

 
* Dhr. Martin Koen heeft n.a.v. de uitslag van een 

scan en  i.o.v.met zijn specialist weer een aantal 
bestralingen ondergaan. Een spannende situatie dus. 

Over dhr. Jaap Bremmer kon u in de vorige 

gemeentebrief al iets lezen. 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor bestralingen 

achter de rug; vier bestralingen zullen begin juli 
plaatsvinden. Ook voor hem en zijn gezin spannende 

tijden. 
We wensen beide families toe dat zij zich gedragen 

mogen weten door de Eeuwige! 

 
* Er is ook vrolijker nieuws: 

Maarten Boer is geslaagd voor zijn MBO-diploma! 
Maarten, van harte gefeliciteerd en succes verder. 

Natuurlijk zijn er meer geslaagden, waar we het niet 

van weten, maar die we vanaf deze plaats uiteraard 
ook feliciteren met het behalen van hun diploma. Allen 

succes gewenst bij het volgen van een eventuele 
nieuwe studie of bij het vinden van een baan. 

 
* De kerken gaan langzaam steeds verder 'open' en 

meer mensen kunnen weer 'opgaan' naar de kerk. 

Er mag ook weer (weliswaar beperkt nog en 
ingetogen) gezongen worden, wat we natuurlijk graag 

doen! 
 

* Tot slot: 

Wilt U/jij iets kwijt, iets opmerken, iets vragen o.i.d ?  
U/jij kunt  altijd een ouderling bellen. ook zomaar voor 

een praatje! 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Collecten 
 

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang 
zullen mandjes staan om uw gift in te doen. 

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken, daar de kerkdiensten door een 

beperkt aantal mensen worden bezocht. Bij 

voorbaat dank.  
 

• Uw bijdrage voor de kerk kunt u 
o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656 

• Uw bijdrage voor de diaconie kunt u 
o.v.v. Collectedoel storten op 

NL10RABO0333800737 

  

De collectedoelen 27 juni zijn: 
 

1e collecte: kerk  
 
2e collecte: diaconie  

 

Avondmaalcollecte : kerk en 
Werelddiaconaat  
 
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij Arie de Paauw, Johan 

Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel.  
 
De Diaconie 

De bloemen van zondag 20 juni zijn voor…. 
 

 
……. Suzanne Lankhaar en Chris, 
als groet van de kerk. 
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VOOR DE KINDEREN 
 

Komende zondag kindernevendienst!  
 
Hallo allemaal,  
Voor de zomervakantie is er toch nog een keertje kindernevendienst. We gaan dan afscheid nemen 
van Sem Landman en natuurlijk krijgt hij een herinnering. Kinderen vanaf 4 jaar die aan de picknick 
voor jonge gezinnen na de kerkdienst meedoen, zijn dan ook van harte welkom. 
 
Er is dan een spannend verhaal aan de beurt: Paulus maakt een scheepsramp mee. Hoe zal dat 
aflopen? Zullen er mensen verdrinken? Paulus was op weg naar Rome. Maar hoe kan hij daar ooit 
aankomen? Als je zondag komt, hoor je hoe dit verhaal afloopt.  
 
Bij deze Gemeentebrief vind je mooie werkbladen bij dit verhaal. Het fijnste is als ze afgedrukt 
worden op stevig papier, maar je kunt ze ook op dun karton plakken. Als je naar de 
kindernevendienst komt, krijg je de werkbladen daar.  
 
Voor wie daar niet bij is, lees je nu hoe je alles in elkaar kunt zetten. Kleur alles mooi in. Knip de 
losse onderdelen uit. Plak daarna de smalste golf op de bovenste plakstrook en de iets hogere golf 
op de onderste plakstrook. De uitgeknipte mannen kunnen zo achter de golven geplakt worden, dat 
ze boven de golven uitkomen. Heel veel plezier gewenst!  
 
In de kindernevendienst hebben we het druk, want de dominee heeft gevraagd of jullie ook nog iets 
anders willen maken. Wat dat is, dat verklappen we nog niet. Dat moet een verrassing blijven!  
 

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst 

 
Doeboek Kliederkerk Thuis ZOMER 

 
Bestel gratis Kliederkerk Thuis ZOMER. Een nieuw doeboek voor jong en oud! Met elkaar ga je op creatieve 

ontdekkingsreis door het verhaal van Naäman. Het doeboek staat vol met leuke spelletjes, creatieve 

opdrachten en kliederige knutsels. 
 

De zomer komt eraan. Vakantie, ijsjes eten en lekker zwemmen. In het zwembad, de zee of misschien wel in 
een rivier in de buurt. Naäman kreeg de opdracht om te baden in een rivier, maar daar had hij helemaal geen 

zin in! Benieuwd naar zijn verhaal? Ga mee op reis. Waarschuwing: je gaat wel vies worden! 

 

Doen, maken, praten, lezen 
In het doeboek kom je de volgende onderdelen tegen: 
Doen: kom uit je luie stoel en ga aan de slag! 

Maken: creativiteit voor jong en oud. 

Praten: er zijn geen goede of foute antwoorden, maar vragen waarover iedereen wat te zeggen heeft. 
Lezen: dit is hoe het verhaal in de Bijbel in Gewone Taal staat 

 
Bestel het kliederboek via https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/doeboek-kliederkerk-thuis-zomer/  

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/doeboek-kliederkerk-thuis-zomer/
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