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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 
Aan een joodse rabbi werd door een leerling een vraag 

gesteld: “Vroeger waren er mensen die God van 
aangezicht tot aangezicht zagen. Waarom zijn die er 

vandaag niet meer?”  

De Rabbi antwoordde: “Omdat vandaag niemand zich 
meer zo diep wil bukken…..” 

 
 

 

Graag vraag ik uw aandacht voor de actie Kerkbalans 
2013. De actie wordt dit jaar gehouden van 13 tot en 

met 27 januari. In deze periode kunt u de vrijwilligers 
weer aan uw deur verwachten en vragen wij u om uw 

toezegging in te leveren. Het thema van dit jaar is 
“Wat is de kerk mij waard?”.  Wij hopen dat u positief 

zult antwoorden op deze vraag .  De actie kerkbalans 

is de belangrijkste actie om de toekomst van onze kerk  
ook financieel te garanderen. Wij rekenen op uw 

medewerking en alvast erg bedankt voor uw 
toezegging.   

Namens het college van Kerkrentmeesters, 

Ary-Jan Boer 

 
Pastoraal spreekuur 
Voorlopig is er iedere donderdagochtend vanaf 9.15 

uur tot 12.30 uur een pastoraal spreekuur. 

U bent dan van harte welkom in de kerkenraadskamer 
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 

 
Samenwijzer 
De sluitingsdatum  voor het insturen van uw kopij voor 

Samenwijzer 28.4. is zondag 13 januari 2013 

 
Koster 

12-01 t/m 18-01 dhr. P. van Gorkum 
19-01 t/m 25/01 dhr. H. Broekhuizen 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

….. Mevr. Kraan- van Spengen  ter bemoediging. 
 

Kerkdienst zondag 20 januari 

10.00 uur Ds. G. den Hartogh  

 

 

 

 
 

Gespreksgroepen:  
“Job” en “Bijbelse beelden en hun geheim”. 

 
Nu het januari is, willen we weer doorgaan met de 

gespreksgroepen. 

Op dinsdag 22 januari spreken we verder over het 
bijbelboek Job en over de vraag welke rol God speelt 

in het lijden van mensen. We beginnen bij hoofdstuk 
4.  

Jobs vrienden, Elifaz, Bildad en Zofar zijn bij Job op 

bezoek om hun meeleven te betuigen. 
Ze hebben zeven dagen gezwegen tot Job zijn mond 

opende.  
Het zwijgen was moeilijk, maar nu Job spreekt wordt 

het nog moeilijker: hij lucht zijn hart en verwenst de 
dag dat hij geboren is, hij slingert zijn “waaroms” naar 

de hemel en roept God ter verantwoording. 

In die spanning gaat Elifaz spreken.  
We lezen hoofdstuk 4 en het eerste deel van hoofdstuk 

6. En Job 15 : 1- 15 en 16 : 1-7. 
Iedereen die mee wil doen is welkom op 22 jan. Om 

20.00 uur in de kerkenraadskamer. 

 
Op dinsdag 29 januari ook om 20.00 uur in de 

kerkenraadskamer spreken we verder over “Bijbelse 
beelden en hun geheim”. Dit gaat over vragen die 

sommigen hebben rond het letterlijk lezen van 

Bijbelverhalen en over ontwikkelingen in het 
Bijbelverhalen. Bijvoorbeeld: wat weten we over het 

ontstaan van de Bijbel en over de schrijvers van de 
verschillende Bijbelverhalen? En als we meer weten 

over de achtergronden heeft dat dan gevolgen voor de 
manier waarop we de Bijbel verstaan? Is alles wat we 

lezen letterlijk zo gebeurd of kunnen de schrijvers 

meer bedoeld hebben dan een historisch verslag te 
geven?  

Dit is een gevoelig onderwerp, want voor de één is het 
letterlijk nemen van de Bijbelverhalen de basis van het 

geloof terwijl het voor een ander juist een 

belemmering is om te geloven. 
Het gaat hierbij niet om wie gelijk heeft, maar we 

proberen te ontdekken of een andere manier van lezen 
ons geloof kan verdiepen of verrijken of juist niet. 

De laatste keer spraken we over God, nu willen we 
over Jezus spreken. 

We horen fragmenten uit het boek van Klaas 

Hendrikse over Jezus en uit een boek van dr. Jacob 
van Bruggen: “Christus op aarde”  

Tussen die twee ligt een wereld van verschil. Het kan 
spannend worden. 

Ook op 29 januari: welkom.      

Margreet Gouwens. 

z.o.z 

mailto:dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl


 

 

 
FILM: INTOUCHABLES  
Datum: vr 18 januari 2013 
Tijd: 20.00 uur 

(inloop/koffie vanaf 19.30 uur) 
Plaats : Ontmoetingskerk 
Op feiten gebaseerd komisch drama 
over een Senegalese jongeman die 
de persoonlijk verzorger wordt van 
een fysiek gehandicapte Franse 
miljonair 

Philippe is aan een rolstoel gekluisterd. De verlamde 

miljonair woont in hartje Parijs in een kast van een 
huis. Driss woont daar ver vandaan, in een van de 

grimmige voorsteden en leeft van een uitkering. Maar 

wie bijstand wil, moet solliciteren. Plotseling zit Driss 
met een echte baan opgescheept, als persoonlijke 

verzorger van Philippe. Met zijn tomeloze energie zet 
hij Philippes stijve huishouden binnen de kortste keren 

op z'n kop. Maar ook zijn eigen leven zal nooit meer 
hetzelfde zijn.  

Intouchables is gebaseerd op het waargebeurde 

levensverhaal van een rijke Franse aristocraat met een 
dwarslaesie. Abdel Sellou (Driss in de film) schreef een 

boek over zijn tijd met de schatrijke erfgenaam. In de 
Nederlandse bioscopen trok Intouchables meer dan 

een miljoen bezoekers en werd daarmee de best 

bezochte Franse film aller tijden. Hoofdrolspeler Omar 
Sy won een César Award, een Franse Oscar, voor zijn 

rol als Driss. 
Een film met veel humor, maar ook met ontroerende 

momenten…. 
Na de film willen we graag met u/jou napraten, onder 

het genot van een hapje en een drankje. 

Het wordt dus zeker weer een gezellige avond die u/jij 
niet mag missen! 

 
Noteer deze datum dus vast in uw agenda! 

Commissie V&T 

 
 

 
 


