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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 
Mededeling kerkenraad 

- De kerkenraad wil gemeenteleden erop wijzen dat 
het aantrekkelijk is om met velen tegelijk het nieuwe 

Liedboek, dat binnenkort verschijnt, 

te bestellen. 
Er komen momenteel verscheidene aanbiedingen van 

leveranciers binnen en duidelijk is dat naarmate er 
meer exemplaren worden besteld de korting, die 

geboden wordt, oploopt (tot wel 20%!). 

De bedoeling is dan ook om een bestelformulier op te 
hangen in de ontmoetingsruimte, waarop u kunt 

intekenen, zodat er collectief besteld kan worden. 
 

- Er is besloten om altijd gebruik te maken van de 
beamer, ook als er bij bijzondere diensten een 

papieren orde van dienst aanwezig is. 

Gebleken is dat gebruik maken van slechts 1 scherm in 
de praktijk niet haalbaar is. 

Verder zal geprobeerd  worden om de zwarte randen 
op een nette manier minder opvallend te maken. 

 

- Het 'organistenprobleem' is zo goed als opgelost! 
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Pastoraal spreekuur 

Iedere donderdagochtend is er vanaf 9.15 uur tot 

12.30 uur een pastoraal spreekuur. 
U bent dan van harte welkom in de kerkenraadkamer 

voor een kop koffie of thee en een gesprek. 
Het zou fijn zijn als u van te voren afspreekt via 010-

451.78.40 of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl 
Met een hartelijke groet, 

ds. Luci Schermers 

 
Traktatie 

Afgelopen woensdag 1 mei is Jantine van Gemerden - 
Zijlstra 65 jaar geworden. 

Dankbaar is zij en haar familie hiervoor en dat wil zij 

vandaag met u delen door bij de koffie een echte 
"friese" traktatie aan te bieden. Na de dienst kunt u 

hiervan genieten en zij stelt het zeer op prijs als u hier 
gebruik van zult maken. 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

….. Mevr. J. van Gemerden, voor haar verjaardag. 

De bloemen van Hemelvaartsdag gaan naar…. 
…..Hr. J.v.d. Windt, voor zijn verjaardag. 

 
Koster 

04-05 t/m 08-05 dhr. J. Klerk 

09-05 t/m  1-05 dhr. A. van Gemerden 
11-05 t/m 17-05 dhr. C. Hesse 

  
Kerkdiensten 

donderdag 9 mei 

 9.00 uur Mevr. Ter Schuur 
 zondag 12 mei  

10.00 uur  Ds. van Alphen-Keijzer 
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