
                                                                                                         

 

Zondagsbrief 
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek                               

   3 juli   2016        |                  http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/                        |          Nr. 1294 
_______________________________________________________________________________________________ 

Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl 

Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van deze morgen:  
Ds. L. Schermers  

 
Jeugddienst  

Vandaag is er een jeugddienst die mee voorbereid is 

door de kinderen die afscheid nemen van de 
kindernevendienst en doorstromen naar de 

basiscatechese. Het thema is: Niet bang zijn! 
  

Vakantie 

Van 10 juli – 31 juli hoop ik vakantie te vieren.  
Komende week ben ik nog gewoon aan het werk. 

Mocht u of jij nog iets willen melden of vertellen, neem 
dan gerust contact met me op.  

De leden van de kerkenraad zijn op de hoogte welke 
collega bij specifieke gebeurtenissen ingeschakeld kan 

worden. 

Met een hartelijke groet, 
ds. Luci Schermers 

 
Collecte jeugdwerk Protestantse Kerk:  

Vaders en geloofsopvoeding  

De eerste collecte van vandaag is bestemd voor JOP, 
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. JOP onder 

steunt ouders en kerken met het doorgeven van 
geloven aan een nieuwe generatie. Vaders blijken op 

een andere manier bezig te zijn met geloofsopvoeding 

dan moeders. Zo ook Hans, dertiger en vader van 2 
tieners. Hij verheugde zich op een avond in de kerk 

over geloofsopvoeding, maar kwam teleurgesteld 
thuis: hij was de enige vader die was gekomen. 

Optimistisch stapte Hans het bijzaaltje van de kerk 
binnen. Een avond over geloofsopvoeding, daar was 

hij wel aan toe. Maar het zaaltje bleek gevuld door 

vrouwen, alleen maar moeders. En het gesprek stelde 
hem teleur, alsof ze toch van een andere planeet 

kwamen. Hans besloot het er niet bij te laten zitten, 
nodigde een paar vrienden uit voor een avond rondom 

een vuurtje in zijn tuin. Niet met thee, maar met bier 

erbij. Dat gesprek werd een succes. Hans vertelt: “Mijn 
vrienden herkenden mijn dilemma’s en vragen: Hoe 

kan ik die tieners van mij laten zien wat geloven voor 
mij betekent? Hoe praat ik daar met ze over?” Hans 

blijkt niet de enige vader die behoefte heeft aan 
contact met andere mannen. Daarom stimuleert JOP 

vaders om elkaar op te zoeken rondom 

geloofsopvoeding. JOP ondersteunt en organiseert 
vaderinitiatieven in het hele land. Vaders en kinderen 

gaan samen naar het bos en ontdekken daar de 
waarde van geloven, door creatieve opdrachten, 

gespreksvragen en uitdagende opdrachten. Met uw 

bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat JOP 
het aantal vaderinitiatieven uitbreidt. Zo wordt 

geloofsopvoeding iets van vaders en moeders samen. 

Omzien naar elkaar 
Verwijderd wegens privacy  

 
Nieuwe opzet pastoraat  

Zoals al eerder in Samenwijzer beschreven en zoals 

besproken op de laatste gemeenteavond, doen we een 
proef met een nieuwe opzet van het pastoraat.  

Wilt u iets doorgeven aan het pastoraal team, dan 
heeft u de volgende mogelijkheden:  

* Op de vierde donderdagmorgen van elke maand 

kunt u binnenlopen in de kerk om onze predikant 
persoonlijk te spreken  

* U kunt de predikant of de ouderlingen aanspreken of 
per telefoon benaderen (Ds. Schermers 010 4517840; 

Marianne v.d. Bas 516187; Els van Westen 511189, 
Jan Klerk 515586, Gera Spruijt 550393)  

* U kunt het pastoraal team per email bereiken: 

pastoraalteam@ontmoetingskerkkrimpen.nl  
In samenwerking met u allen kunnen we werken aan 

‘De ontmoeting met de ander’ op welke manier dan 
ook!  

 

Geen Zondagsbrief in de zomervakantie 
Net zoals de afgelopen jaren zal er tijdens de 

schoolvakantie 2016 geen Zondagsbrief verschijnen. 
De laatste Zondagsbrief verschijnt op zondag 10 juli. 

We starten weer op zondag 21 augustus. Belangrijke 

berichten kunnen in deze periode gemeld worden bij 
de scriba of één van de ouderlingen. 

Redactie 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar.... 
…. Hr. Siebenga voor zijn verjaardag. 
 

Koster 
02-07 t/m 08-07 dhr. P. van Gorkum  

09-07 t/m 15-07 dhr. H. Broekhuizen  
 

Kerkdienst zondag 10 juli    

10.00 uur Ds. Bonnes 
 

 


