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Dienst van vandaag:
Geen Zondagsbrief in de zomervakantie
ds. M. Gouwens- de Gier
Tijdens de schoolvakantie 2015 zal er geen
1e lezing 1 Koningen 3 : 5 - 12
Zondagsbrief verschijnen. De laatste Zondagsbrief
2e lezing Matteüs 13 : 44 - 52
verschijnt op zondag 12 juli, we starten weer op
zondag 23 augustus. Belangrijke berichten kunnen in
Jeugddienst: Geloven een hele Tour?
deze periode gemeld worden bij de scriba of uw
Zondag 5 juli wordt er een jeugddienst gehouden.
wijkouderling.
In deze dienst wordt er een link gelegd naar de Tour
Redactie
de France.
Wij zijn hard bezig met de voorbereidingen.
U/jij komt toch ook? Neem gerust je vriend of vriendin
Iedereen is van de wereld
mee. Wij zouden het leuk vinden als de jongeren op
Op 23 Juni 2015 overleed Thé Lau, de voorman van de
een versierde fiets naar de kerk komen. Voor de
Nederlandse band The Scene, op 62 jarige leeftijd aan
mooist versierde fiets is er een prijs te verdienen.
de gevolgen van kanker. Het onderstaande liedje is
Doe je mee? Tot dan!
één van zijn/hun bekendste teksten.
Mariam, Ylse, Lydia, Maarten, Ismaël en Simon
Redactie
dit is voor de misfits
E-mailadressen
die je her en der alleen ziet staan
De kerkenraad wil de gemeente goed en snel kunnen
die onder straatlantaarns eten
informeren. Helaas hebben we nog van veel
en drinken bij de volle maan
gemeenteleden het e-mailadres niet.
dit is voor degenen
Geldt dit ook voor u, dan kunt u een e-mail sturen
die je overal herkent
naar scriba@ontmoetingskerkkrimpen.nl
en deze is voor jou en mij
Alvast bedankt.
want dit is ons moment
Namens de kerkenraad,
en ik hef het glas
Sicco Kooistra scriba
op jouw gezondheid
want jij staat niet alleen
“Verhalen Vertellen”
iedereen is van de wereld
Als mensen op vakantie gaan lopen ze vaak tegen
en de wereld is van iedereen
allerlei avonturen en bijzondere zaken aan.
deze is voor iedereen die passie heeft
De Zondagsbrief redactie nodigt u/jullie, mede
en die voor passie gaat
namens onze kerkenraad uit, om iets over de vakantie
in het donker kan ik jou niet zien
belevenissen te vertellen in de kerk vóór of ná de
maar ik weet dat jij daar staat
collecte, eventueel met behulp van foto’s of filmpjes
rood, zwart, wit, geel, jong, oud, man of vrouw
die door het beam team worden geprojecteerd. Het
in het donker kan ik jou niet zien
onderwerp kan van alles zijn, maar wel iets in de sfeer
maar deze is van ons aan jou
van religie, esoterie, intermenselijke contacten,
en ik hef het glas
bijzondere voorwerpen of plaatsen e.d., iets wat
op jouw gezondheid
u/jullie geraakt en graag willen delen.
want jij staat niet alleen
De inzendingen worden per Uniek Verhaal in de
iedereen is van de wereld
Zondagsbrief aangekondigd. Het is de bedoeling dat
en de wereld is van iedereen
een serie “Verhalen Vertellen” na de Startzondag
van iedereen
begint, uiteraard in overleg met de inzenders.
Aanmelden met opgave van naam, telefoonnummer,
het onderwerp en de gewenste faciliteiten kan op het
Koster
email adres: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl.
27-06 t/m 03-07 dhr. A. de Paauw
Redactie
04-07 t/m 10-07 dhr. L. Hordijk
PS: Avonturen die zich tijdens “gewone” uitjes
voordoen, zijn uiteraard óók welkom.
Kerkdienst zondag 5 juli
10.00 uur ds. L. M. Schermers
De bloemen van deze zondag gaan naar….
….. dhr. J. Siebenga voor zijn verjaardag.

Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

