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Dienst van vandaag:  
ds. L. Schermers 

Schriftlezing Lukas 6: 39-49 
 

Mededeling kerkenraad 

De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat 
de volgende nieuwe ambtsdragers benoemd zijn: 

Mevrouw A.J. Huizer – van Veldhuizen, tot diaken 
De heer J.A. Kodde, tot diaken 

De heer S. Kooistra, tot scriba 

De heer J. Berends, tot ouderling 
De kerkenraad is er niet in geslaagd om een 2e 

ouderling te benoemen. 
Indien er geen bezwaren worden ingebracht bij de 

scriba zal de bevestiging plaatsvinden in de 
morgendienst van 21 september a.s. 

 

 
Berichtje voor kinderen en hun ouders 

In Samenwijzer wil ik een rubriek gaan beginnen met 
vragen van kinderen. Heb je een vraag aan mij over 

de bijbel, over God, over geloven, over de kerk, over 

de kerkdienst stuur me dan een mailtje. Dan zal ik in 
elk nummer van Samenwijzer een vraag proberen te 

beantwoorden. Je kunt je vraag sturen 
naar dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl. 

Ik ben heel benieuwd wat voor vragen jullie zullen 

stellen! ds. Luci Schermers 
 

Uitnodiging 
Mede namens het bruidspaar willen wij, Erik en 

Wietske Schreuder, u van harte uitnodigen om de 
trouwdienst bij te wonen van Arjan Blanken en Ingrid 

Schreuder. Zij zullen elkaar trouw beloven op maandag 

23 juni 2014, morgen dus. 
De kerkelijk bevestiging vindt plaats om 15.00 uur in 

de Ontmoetingskerk aan de Hoofdstraat 60 te 
Bergambacht.  

In deze dienst zal voorgaan Ds. L.M. Schermers. 

Gospelkoor Rejoice zal tijdens de dienst haar 
medewerking verlenen. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Geslaagde avond 
Vrijdagavond 13 juni hebben we een maaltijd 

georganiseerd in de kerk om geld op te halen voor ons 
project in Oeganda en wat was het een succes!! Er zijn 

ongeveer 50 mensen wezen eten. Het was echt een 

geslaagde avond: een gezellige sfeer, lekker eten en 
heel veel enthousiaste reacties! En ook nog is een heel 

mooi bedrag van €757,50 opgehaald!! Kon niet beter! 
Bedankt voor de hulp iedereen!!! 

Groetjes Suzanne Lankhaar (en Ryanne Reyngoudt) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

...  mevr. W. van der Vlist-Morsink. voor haar 

verjaardag. Er zijn ook bloemen voor mevr.  

L. Landman die is thuis van uit het ziekenhuis. 

 
Koster 

21-06 t/m 27-06 dhr. A. de Paauw  

28-06 t/m 04-07 dhr. A. van Gemerden 
 

Kerkdienst zondag 29 juni 
10.00 uur ds. L. Wolters -Cluistra 
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