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Dienst van deze morgen:
Samenwijzer
Ds. Bonnes
De kopij voor de Samenwijzer 31.8 over de periode 31
Schriftlezingen:
juli t/m 11 september 2016 dient uiterlijk zondag 17
Jeremia 32: 37 t/m 42
juli a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn.
Romeinen 8: 12 t/m 17
Lucas 16: 1 t/m 9
Geen Zondagsbrief in de zomervakantie
Net zoals de afgelopen jaren zal er tijdens de
Nieuwe opzet pastoraat
schoolvakantie 2016 geen Zondagsbrief verschijnen.
Zoals al eerder in Samenwijzer beschreven en zoals
De laatste Zondagsbrief verschijnt op zondag 10 juli.
besproken op de laatste gemeenteavond, doen we een
We starten weer op zondag 21 augustus. Belangrijke
proef met een nieuwe opzet van het pastoraat. De
berichten kunnen in deze periode gemeld worden bij
wijkindeling is opgeheven, behalve de ouderenwijk; de
de scriba of één van de ouderlingen.
75-plussers binnen onze gemeente blijven
Redactie
georganiseerd in hun eigen wijk met de
bejaardenouderling en zijn contactpersonen. Voor de
Onderweg
overige wijken werken we nu met een pastoraal team
Altijd zijn we onderweg,
dat bestaat uit de predikant en de (wijk)ouderlingen,
onderweg naar morgen.
aangevuld met contactpersonen. Tijdens het zes
Met de dromen van vandaag,
wekelijks pastoraal overleg wordt besproken waar
met geluk en zorgen.
zorgen en noden zijn en waar een bezoek of een ander
Af en toe een beetje zon,
contact gewenst is.
af en toe wat regen,
Uiteraard is het van belang dat wij alle benodigde
Want soms is het leven fijn
informatie ontvangen en daarvoor hebben we u (ook)
en soms zit het tegen.
nodig!
Wilt u iets doorgeven aan het pastoraal team, dan
Altijd zijn we onderweg,
heeft u de volgende mogelijkheden:
zoeken nieuwe wegen.
* Op de vierde donderdagmorgen van elke maand
En we komen elke keer
kunt u binnenlopen in de kerk om onze predikant
nieuwe mensen tegen.
persoonlijk te spreken
Vragen naar de goede weg,
* U kunt de predikant of de ouderlingen aanspreken of
bang om te verdwalen.
per telefoon benaderen (Ds. Schermers 010 4517840;
Kiezen hoe we verder gaan
Marianne v.d. Bas 516187; Els van Westen 511189,
en de koers bepalen.
Jan Klerk 515586, Gera Spruijt 550393)
* U kunt het pastoraal team per email bereiken:
Het leven is een reis,
pastoraalteam@ontmoetingskerkkrimpen.nl
een reis langs veel wegen.
In samenwerking met u allen kunnen we werken aan
We reizen samen of alleen.
‘De ontmoeting met de ander’ op welke manier dan
We weten soms niet goed waarheen,
ook!
maar gaan op hoop van zegen.
De bloemen van deze zondag gaan naar....
…. Mw. J. v.d. Dool-v.Dijk ter bemoediging.
Vorige week (3 juli) is er ook een bos gegaan naar
Fam. D. Eikelenboom.

Koster
09-07 t/m 15-07 dhr. H. Broekhuizen
Kerkdienst zondag 17 juli
10.00 uur Ds Olde
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

