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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  
Ds. Offringa 

Lezing Oude Testament Genesis 8: 1 – 17 
Lezing Nieuwe Testament Marcus 6: 45 – 52 

 

Pastoraat 
Afgelopen woensdag waren de wijkouderlingen en 

predikant bij elkaar om na te denken over het 
pastoraat. Zoals u weet is er nog een vacature voor 

wijkouderling.  In het verleden is er al een wijk 

verdeeld over de andere wijken, zodat de wijken  vrij 
groot zijn geworden. Met de vacature die er nu is, is 

het zaak ons af te vragen hoe het ‘omzien naar elkaar’ 
het best gestalte kan krijgen. Het plan is opgevat om 

naast de twee wijkouderlingen met contactpersonen te 
gaan werken. Dit principe werkt goed bij het 

ouderenpastoraat.  De contactpersonen  leggen een 

bezoek af en  kunnen signalen op pastoraal gebied aan 
de ouderling en/of de predikant doorgeven. Dat 

betekent concreet dat we op zoek  gaan naar zes  
personen:  naast iedere wijkouderling zullen drie 

contactpersonen gaan werken.  Voelt u of voel jij wat 

voor deze taak, dan horen wij het graag! Voor meer 
informatie kunt u terecht bij de praeses van de 

kerkenraad, Marianne van der Bas. 
 

Vorming en Toerusting 

* Vanavond start de gespreksgroep voor mensen van 
eind 20 tot begin 40. We komen de eerste avond bij 

elkaar in de kerkenraadskamer en starten om 20.00 
uur. Er zijn genoeg aanmeldingen om door te gaan, 

maar je bent nog steeds welkom om mee te doen. 
*Dinsdagavond, 8 oktober, komt de groep ‘Kijk op 

geloof’ bij elkaar van 20.00-21.30 uur. We nemen het 

boekje ‘Doornse catechismus’ als leidraad. Voor 
materiaal wordt gezorgd! Meldt u zich nog even aan? 

(dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl  of 010-
451.78.40) 

 

Toppers 
Toppers  is de naam voor de nieuwe groep jongeren 

die op 13 oktober voor het eerst bij elkaar komt in de 
soosruimte. Ben je 16 jaar of ouder, dan ben je van 

harte welkom! We gaan voorlopig aan de slag met het 
boekje ‘Toppers van geloven’.  Inloop van 20.00 - 

20.15 uur.  Na een interactief uur rond een 

geloofsthema is er alle ruimte voor een gezellige nazit! 
 

VROUWENGESPREKSGROEP : 
A.s. dinsdag 8 oktober komt de Vrouwen- 

gespreksgroep weer bij elkaar. We bespreken dan de 

Open Deur van oktober met het thema MUZIEK.  
U bent welkom bij : Adrie Pols 

Rederij van Holststraat 18 Aanvang 10.00 uur.   

Peace to the world 
Wat waren het prachtige uitvoeringen die het 

projectkoor vorige week ten gehore heeft gebracht! 
Inhoudsvolle en enthousiast gezongen liederen, mooi 

uit gesproken en bijpassende teksten, prachtige 

versieringen in de kerk, goed functionerende techniek.  
Ik heb er van genoten. Goed was het om te zien 

hoeveel mensen de drempel van de Ontmoetingskerk 
over zijn gekomen. Door met hart en ziel van de vrede 

te zingen waren we echt ‘kerk voor het dorp’.  

Dank aan allen die een grote steen of een steentje aan 
het projectkoor hebben bijgedragen!  

ds. Luci Schermers 
 

 
6 oktober 2013 Collecte Protestantse Kerk:  

Kerk & Israël  Israëlzondag 

Vandaag, de eerste zondag van oktober, is het 
Israëlzondag. Op deze dag staan we stil bij onze 

onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. De 
opbrengst van de collecte is bestemd voor het werk 

van Kerk & Israël, dat hier concreet gestalte aan geeft 

door activiteiten te organiseren en projecten in 
Nederland en Israël te steunen. In Israël wordt 

bijvoorbeeld de internationale werk- en 
leefgemeenschap Nes Ammin gesteund, waar joden, 

christenen en moslims elkaar ontmoeten en 

met elkaar in gesprek kunnen gaan. In Nederland 
steunt de Protestantse Kerk de Joodse school in 

Amsterdam Cheider en de organisatie Zikna. Zikna 
biedt in Nederland pastorale zorg in de Joodse 

gemeenschap. Voor gemeenteleden die zich willen 
verdiepen in de relatie kerk en Israël, maakt de 

Protestantse Kerk het tijdschrift Kerk & Israël 

Onderweg. Kortom het werk van Kerk & Israël is 
veelzijdig. Om al deze activiteiten in de toekomst te 

kunnen voortzetten is uw steun onmisbaar. Geef 
daarom in de collecte! 

 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

….dr. A. Klip, voor zijn verjaardag.. 
 

Koster 
05-10 t/m 11-10 dhr. C. Hesse 

12-10 t/m 18-10 dhr. L. Hordijk 

 
 

Kerkdienst zondag 13 oktober  
10.00 uur Ds.Noordam 
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