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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  
Mw. ds. M. Gouwens 

 
Belijdenis doen? 

Er is een groepje jongeren dat overweegt om 

belijdenis te gaan doen. Maar er zijn wel wat vragen 
waarover dit  groepje graag eens met elkaar wil 

spreken. Denk jij er ook wel eens over na, maar vind 
je het lastig om die stap te zetten, dan ben je van 

harte uitgenodigd mee te praten. 

Het verplicht je tot niets, maar kan wel helpen om je 
gedachten te verhelderen. De datum is 4 november, 

19.00 uur in de Ontmoetingskerk. 
ds. Luci Schermers 

  
Pastoraat 

Karel Sluijter heeft onlangs in het ziekenhuis gelegen 

en heeft daar een nieuwe heup gekregen. 
Voorlopig kan hij nog niet aan het werk en is hij thuis 

om weer goed op de been te komen. 
ds. Luci Schermers 

 

Samenwijzer 
De uiterlijke termijn voor het inleveren van kopij voor 

de Samenwijzer is zondag 19 oktober 2014. 
 

ZWO-dienst 26 oktober 

Onze meiden, Suzanne en Marleen zijn alweer een 
tijdje terug van hun buitenlandse reis.  

Suzanne is samen met haar vriendin Ryanne 6 weken 
met de organisatie “Kinderhulp Afrika “ 

naar Afrika geweest en Marleen twee weken naar 
Roemenië voor  “Missiontrip Roemenië ” .  

Ze hebben het een heel bijzondere en waardevolle 

ervaring gevonden.   
In de ZWO-dienst volgende week zullen ze iets van 

hun belevenissen komen vertellen.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

VBK 
Dit jaar is er weer in de herfstvakantie in onze kerk de 

VBK (Vakantie Bijbel Klub). Maar het is dit jaar anders 
dan andere jaren, het is namelijk de 25e keer! 

Woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 oktober in 

de ochtenden is de kerk weer een feestzaal voor alle 
kinderen van groep 1 tm groep 8 die er zin in hebben 

om te knutselen, te zingen, te luisteren naar mooie 
Bijbel verhalen en zeker ook om lekker te lachen, een 

beetje te snoepen en het vooral ook heel gezellig te 

hebben met vriendjes en vriendinnetjes. Het thema dit 
jaar is “zeesterren”, de kerk zal er uit zien als een 

groot aquarium en alle verhalen gaan dan ook over 
water, en zee en vissen. Wij hebben weer veel leiding 

op de been gekregen om er een groot feest van te 
maken en wij zouden het dan ook erg leuk vinden 

wanneer we weer een kerk vol kinderen hebben. Op 

de vrijdag avond zijn ook vaders, moeders, broers en 
zussen maar ook opa’s en oma’s welkom. En natuurlijk 

ook andere belangstellenden. De zaal gaat dan open 
om 18:30 en om 19:00 begint het feest en ook dan 

wordt er weer veel gezongen en geluisterd naar 

verhalen en vooral ook terug gekeken naar de 
afgelopen jaren. Er komen een aantal oude bekenden 

van de VBK, mensen die de laatste jaren hebben mee 
gedaan, er wordt zelfs geprobeerd een band met oud 

bandleden bij elkaar te krijgen die dan een paar liedjes 

gaan spelen. Al met al wordt het een geweldig leuke 
avond. Wij hopen dat u/jij ook komt. 

Groeten van het Kernteam VBK Krimpen 
 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

Mw. Inge de Ruiter, ter bemoediging.  
 
Koster 

18-10 t/m 24-10 dhr. C. Hesse 
25-10 t/m 31-10 dhr. A. de Paauw 

 

Kerkdienst zondag 26 oktober 
10.00 uur Mw. ds L. Schermers 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ambts jubileum Ds. Janneke de Valk-
Boerma 
Janneke de Valk heeft ook onze gemeente enige 
jaren als predikant gediend en is tegenwoordig 
verbonden aan de protestantse wijkgemeente  
Emmen-Oost. Op 29 oktober 2014 is haar 25- 
jarig ambts jubileum en dat wordt in genoemde 
gemeente gevierd op zondag 9 november 
2014 in een feestelijke dienst, aanvang 10.00 
uur. De wijkgemeente Emmen-Oost nodigt de 
leden van onze gemeente uit om deze viering bij 
te wonen. Wie de jubilaris tijdens deze dienst wil 
toespreken, wordt verzocht dit tijdig kenbaar te 
maken. Bezoekadres: Protestantse kerk De 
Schepershof, Het Waal 400, 7823 NS 
Emmen,  T. 0591-623674. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden voor het bijwonen van 
deze dienst en eventueel het aankondigen van 
hun toespraakje bij de Scriba van onze gemeente: 

Sicco Kooistra, T. 0180-551290 of  E. 
scriba@ontmoetingskerkkrimpen.nl . 
Een kopie van de uitnodiging en de 
routebeschrijving hangt aan het informatie bord 
naast het keuken loket. 
Redactie  
 
 
SCHOENMAATJES GEZOCHT 
Een cadeau van kind tot kind! 
 
Ook dit jaar organiseren de diaconieën van beide 
kerken weer de jaarlijkse “actie Schoenmaatjes” 
van stichting Edukans. Een actie waarbij de 
kinderen van Nederland een schoenendoos met 
schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen vullen 
en versieren voor kinderen in arme landen die 
dan onverwacht een cadeautje ontvangen. 
Vanuit Nederland wordt het de 20e keer dat de 
actie Schoenmaatjes georganiseerd wordt. 
Inmiddels hebben al meer dan 2,5 miljoen 
kinderen meegedaan aan de schoenendoosactie. 
We hopen natuurlijk van harte dat u en uw 
(klein)kinderen ook dit jaar weer meedoen! Hoe u 
een schoenendoos kunt vullen staat uitgebreid in 
de folder die in de ontmoetingsruimte voor u 
klaarligt en op de website van Edukans 
(www.edukans.nl/schoenmaatjes). 
Ook een financiële bijdrage is welkom. Een doos 
versturen kost ook geld en dat kunt u storten op 
bankrekening NL10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. de 
diaconie van onze kerk onder vermelding van 
“Actie schoenmaatjes”. U kunt uw bijdrage ook in 
een envelop doen waarop u schrijft “Actie 
schoenmaatjes” en deze in de daarvoor bestemde 
doos in de ontmoetingsruimte deponeren. 
Heeft u geen gelegenheid of middelen om een 
hele doos te vullen, dan kunt u ook losse spullen, 
o.a. toiletartikelen, tekenmateriaal en schone 
kleine knuffels (zie folder/website) deponeren in 

een doos die t/m 22 november in de 
Ontmoetingsruimte staat. 
Op zaterdag 22 november a.s. kunt u de dozen 
van 10.00 uur tot 12.00 uur inleveren in de 
crècheruimte van onze kerk. Diakenen van beide 
kerken zijn dan aanwezig om uw schoenendoos in 
ontvangst te nemen.  
Als u graag een dag meegaat om schoenendozen 
te controleren in Zevenhuizen, dan kunt u zich 
opgeven bij Agnes Huizer, telefoon 06-48398548. 
Vervoer kunnen we voor u regelen. 
Namens de kinderen van o.a Kenia, Malawi, 
Oeganda, Albanië en Irak willen wij u bij voorbaat 
hartelijk danken voor uw gaven en inzet! 
De diaconie. 
 

 

OMNEKNED (Omdenken) 

 
Ja-maar-zeggers brengen niet alleen elk idee om zeep, 

ze ruïneren bedrijven, zelfs hele industrieën, 
organisaties, samenlevingen. 

 
- Ja, maar zo werkt dat niet. 

- Ja, maar dat kunnen we niet betalen. 

- Ja, maar wat als het mislukt? 
 

Ja-maar-zeggers hebben de antwoorden.  
Zij zien de beren op de weg. 

 

Als je je in een gezelschap bevindt, kijk goed rond.  
Wie zijn hier de ja-maar zeggers en wie de ja-en-

zeggers? 
 

Laat ons de Ja-en-zeggers koesteren.  
Ze durven te dromen.  

En te doen.  

Ze bereiken het onbereikbare.  
Keer op keer. 

 
- Ja, en hoe zorgen we dat het werkt. 

- Ja, en wat kunnen we investeren? 

- Ja, en wat als alles lukt? 
 

Ja-en-zeggers stellen de vragen. 
Zij zien de beren én de weg! 

 

Uit: 
Ja-Maar®, Hoe je van een probleem een mogelijkheid 

maakt, Berthold Gunster, www.omdenken.nl. 
 

PS: 
Voor de pessimist is het glas half leeg. 

Voor de optimist is het glas half vol. 

Omdenken gaat uit van een derde benadering: 

wáár is de kraan?? 
 
Redactie 
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