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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  
Mw. ds L. Schermers 

Lezing: Genesis 18: 22 - 33  
Lezing: Jesaja 58: 6-10 

 

Vrije week 
Vanaf vandaag tot volgende week zondag ben ik met 

verlof. 
Even een rustige week om bij te tanken. 

Mocht u onverwacht een predikant nodig hebben,  

belt u dan de praeses en de scriba. 
Zij kunnen u dan verder helpen. 

 
Meer spirit nodig? 

Een groep voor mensen van eind 20 tot begin 40.  
We willen elkaar dit jaar ontmoeten rond bijbelse 

figuren. Wie waren zij en wat verbindt hen met ons? 

Zondag 2 november van 20.00 – 21.30 uur welkom bij 
Marian Landman, Kakebeen 51. 

  
Belijdenis doen? 

Er is een groepje jongeren dat overweegt om 

belijdenis te gaan doen. Maar er zijn wel wat vragen. 
Dinsdag 4 november om 19.00 uur willen we daar over 

met elkaar in gesprek gaan. 
We komen bij elkaar in de kerkenraadskamer. 

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. 

 
Bijbelquiz 2014 

Dinsdagavond 28 oktober testen Bert van Leeuwen en 

Jacobine Geel de bijbelkennis  van Arie Slob, Rene van 
Kooten e.a.  

Samen met hun team strijden zij om de overwinning in 
de Grote Bijbelquiz van de EO en de NCRV.  

NPO 2 om 20.25 uur. Van harte aanbevolen! 

 
ds. Luci Schermers 

  
 Soli Deo Gloria / Krimpen aan de Lek  

De Chr. Gemengde Zangvereniging uit Krimpen aan de 
Lek geeft op zaterdag 1 november  

een najaarsconcert. Onder leiding van dirigent Bert 

Visser. Jaap den Besten verzorgt de begeleiding op 
orgel en piano. Trompettist is Rob Vermaat. Aan dit 

concert werken  kinderkoor “De Parels “uit Nieuw-
Lekkerland en de Parelband mee . Onder leiding van 

dirigente Hannie de Keijzer. Het concert begint om 

19.30 uur . Kerk open om 19.00 uur. Het concert is 
gratis . Er is een openschaalcollecte voor een vrijwillige 

bijdrage. Heel graag tot dan.  

Zing mee met  de cantorij! 
Wil je niet elke zondag gebonden zijn, maar zing je 

graag, dan is de cantorij misschien iets voor jou. 
In overleg met ds. Schermers of een andere predikant 

studeert de cantorij voor een bepaalde dienst enkele 

liederen in en repeteert dan enkele weken van 
tevoren. Daarna wordt er een periode niet 

gerepeteerd. De cantorij studeert naast eenstemmige 
liederen ook canons en enkele eenvoudige 

meerstemmige zettingen in. 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met 
Annemarie Kraan, Marianne v.d. Bas of Klaas Rigterink 

  
Mantelzorgers in het zonnetje. Oproep! 

Op 10 november is het de dag van de mantelzorg. De 
kerkenraad zou het mooi vinden om namens de kerk 

bij deze mensen een roos te bezorgen na de 

kerkdienst van 9 november. 
Kent u een mantelzorger in ons dorp? Dan willen we u 

vragen om haar of zijn naam en adres door te geven 
uiterlijk maandag 3 november aan één van de 

diakenen: Agnes Huizer, telefoon 06-48398548 

Wieger Siebenga en Jan Kodde, telefoon 523053 
 

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. 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. 
 

 De bloemen van deze zondag gaan naar.... 
….dhr. en mevr. Eikelenboom, Kompas ter 

bemoediging. 

 
Koster 

25-10 t/m 31-10 dhr. A. de Paauw 
01-11 t/m 04-11 dhr. C. Hesse 

05-11 t/m 07-11 dhr. J. klerk 

 
Kerkdienst zondag 2 november 

10.00 uur Ds. Egma 
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