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Dienst van vandaag:
Geslaagd!
mevr. M. Berends- van Waarndenburg
Een aantal jongeren binnen onze kerk hebben examen
1e schriftlezing: 1Sam.9:26- 10:16
gedaan. Afgelopen week kregen zij de uitslag te horen.
2e Schriftlezing: Matt. 5:11-16
Wat een spannende tijd.
De volgende jongeren zijn geslaagd:
Ons licht laten schijnen
Christel Voogt
Onze diepste angst is niet
Bas van Elderen
dat we ontoereikend zijn,
Joost Teeuwen
Onze diepste angst is
Lennard Vrijhof
dat we een onmetelijke kracht bezitten
Namens de gemeente en de kerkenraad: Van harte
Het is ons licht
gefeliciteerd! Heel veel succes toegewenst met jullie
niet onze duisternis,
vervolgopleiding. Inmiddels hebben jullie een kleine
die ons angst aanjaagt.
attentie mogen ontvangen.
We vragen ons af:
wie ben ik om briljant, fantastisch
Pastoraal spreekuur
talentvol, geweldig te zijn?
Donderdag 19 juni ben ik van 9.30-12.30 uur in de
Je bent een kind van God.
kerkenraadskamer aan het werk. Loop gerust binnen
Met je kleiner voordoen dan je bent,
om iets te vragen, te zeggen, af te spreken, om uw
bewijs je de wereld geen dienst…
hart te luchten of gewoon voor een kop koffie of thee!
We zijn geboren om de glorie van God
ds. Luci Schermers
in ons zichtbaar te maken,
Die is niet in enkelen van ons,
FEEST VAN DE GEEST
maar in iedereen.
Wij kijken terug op een mooie periode met het Feest
En als we ons licht laten schijnen,
van de Geest . Het was fijn om te merken dat
geven we onbewust
gaandeweg iedereen enthousiaster werd en dat veel
anderen toestemming hetzelfde te doen.
mensen hun gezicht hebben laten zien; goed voor de
Als we bevrijd zijn van onze eigen angst,
onderlinge band. Velen die aanvankelijk wat sceptisch
dan bevrijdt onze aanwezigheid
waren, kregen toch het vuur te pakken.
automatisch ook anderen.
Het was ook allemaal mooi wat er te zien was, niet
Nelson Mandela,
alleen voor ons. Ook veel mensen van buiten onze
Gebaseerd op Johannes 1:5
kerk zijn bij ons op bezoek geweest en hebben hun
waardering uitgesproken. In het gastenboek wordt
Berichtje voor kinderen en hun ouders
opvallend vaak geschreven over de hartelijke, warme
In Samenwijzer wil ik een rubriek gaan beginnen met
ontvangst die men hier kreeg. Goed om te horen!
vragen van kinderen. Heb je een vraag aan mij over
Hierbij willen wij alle vrijwilligers nog eens hartelijk
de bijbel, over God, over geloven, over de kerk, over
bedanken voor hun inzet.
de kerkdienst stuur me dan een mailtje. Dan zal ik in
De kunstwerken zijn inmiddels weer terug naar de
elk nummer van Samenwijzer een vraag proberen te
maker, zoals dat was afgesproken.
beantwoorden. Je kunt je vraag sturen
Ondanks dat hopen wij dat het vuur van de Geest ons
naar dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl.
zal blijven verwarmen en verlichten.
Ik ben heel benieuwd wat voor vragen jullie zullen
Marianne van der Bas
stellen! ds. Luci Schermers
De bloemen van deze zondag gaan naar....
Uitnodiging
... dhr. en mevr. de Paauw en naar dhr. Visser als
Op 20 juni om 15.00 uur zal dominee Luci Schermers
groet van de kerk.
ons trouwen in de ontmoetingskerk. Bij deze willen wij
iedereen die dat leuk vindt, uitnodigen om de dienst
Koster
bij te wonen. Na afloop is er een receptie in de
14-06 t/m 20-06 dhr. A. Voogt
ontmoetingsruimte. Tijdens de dienst is er oppas
21-06 t/m 27-06 dhr. A. de Paauw
aanwezig. We zien ernaar uit!
Groetjes Rianne en Niels
Kerkdienst zondag 22 juni
10.00 uur ds. L. Schermers
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