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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  

mw. drs. J. v.d. Neut 

Lezen: Lucas 10: 25-28 
Lezen: Lucas 10:38-42 

 
Zondag 1 en 8 juni 2014. 

Zoals u hebt kunnen lezen in de Samen Wijzer en op 
de Zondagsbrieven wordt er voorbereiding gedaan 

voor de twee diensten nl.: 
Herdenkingsdienst  (Thema : Vuur dat nooit meer 

dooft) en Pinksteren (Thema : Vuur en Vlam). 

Om die dagen feestelijk te laten verlopen 
zou het leuk zijn dat u/jij die zondagen 

naar de kerk komt met iets roods : kleding, 
sieraad, corsage, stropdas of iets dergelijks. 

Dit past mooi bij de thema's van die twee 

zondagen. 
Voel u niet verplicht, maar wij zouden 

het zeer op prijs stellen !!! 
Namens V. & T. en Liturgiecommissie. 

 
Samenwijzer 

Samenwijzer 29.7 is voor de periode 15 juni t/m 3 

augustus 2014. Uw kopij uiterlijk insturen tot zondag 
25 mei 2014, de sluitingsdatum. 

 
Bijbelquiz 

Tijdens het feest van de Geest willen we op 

vrijdagavond 30 mei de Bijbelquiz van het Nederlands 
Bijbelgenootschap spelen. Een interactieve quiz met 

filmpjes e.d. en qua inhoud niet echt moeilijk. 
Om de quiz te  kunnen spelen zijn er teams nodig van 

vier personen. U kunt een team vormen met 

familieleden of het gezin, met de commissie waar u of 
jij in of met de gespreksgroep.  U kunt zich ook alleen 

aanmelden, dan vormen we ter plekke nog een team.  
U kunt zich aanmelden via 

dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl of telefonisch. 
Als er vragen zijn dan hoor ik het graag. Er zij al een 

paar teams gevormd, we hopen op nog meer 

aanmeldingen! 
Met hartelijke groet ds. Luci Schermers  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Collecte opbrengst.  
Vorige week was het een mooie jeugddienst.  En de 

collecte voor Missiontrip Roemenie voor Marleen en 
voor Kinderhulp Afrika voor Suzanne heeft een 

prachtig bedrag opgeleverd.  

360 euro .  Van harte bedankt voor deze blijk van 
steun. De Z.W.O-commissie vult dit bedrag aan met 

500 euro per project. Dat kunnen we doen dankzij uw 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage. En daar zijn we heel blij 

mee. Hartelijk dank ook daarvoor.  

Groeten van de Z.W.O -commissie  
 

 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

... Mw. D. den Ouden-Verheuvel, voor haar verjaardag 

en naar Mw J Voogt-Hordijk ook voor haar verjaardag. 
 
 

Koster 
24-05 t/m 28-05 dhr L. Hordijk 

29-05 t/m 30-05 dhr P. van Gorkum 

31-05 t/m 06-06 dhr. J. Klerk 
 

Kerkdiensten: 
Donderdag 29 mei Hemelvaartsdag  

9.00 uur ds. D. E. Dorsten 

Zondag 1 juni  
10.00 uur ds. L. M. Schermers 


