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Dienst van vandaag:
Zingen met het Nieuwe Liedboek
Ds. L. Schermers
Even wat informatie over het zanggroepje.
Lezing O.T.: 2 Koningen 4 : 8-37
Het lijkt ons verstandig om het invoeren van het
Lezing N.T.: Lucas 7: 11-17
Nieuwe Liedboek projectmatig aan te pakken. Dat wil
zeggen dat we een paar diensten hebben
Na deze dienst
uitgekozen waarin we een aantal nieuwe liederen
Na deze dienst ontmoet ik u graag in de
willen zingen.De cantorij zal dan een of twee zondagen
kerkenraadskamer.
van tevoren beginnen met het instuderen. Op de
Onder het genot van een kop koffie of thee praten we
zondag zelf wordt er ook nog geoefend en dan worden
met elkaar na over de gehouden dienst.
de liederenin de dienst gezongen. We gaan er vanuit
Ik stel me voor er ongeveer drie kwartier tot een uur
dat de gemeente die liederen dan min of meer onder
aan te besteden.
de knie krijgt. De mensen met een eigen liedboek
Welkom!
kunnen de geleerde liederen dan thuis nog lekker
ds. Luci Schermers
blijven oefenen. De voorgangers krijgen een brief met
een lijstje van de liederen die bij de gemeente bekend
Voorbereiden jubileum/bazar voorjaar 2014
zijn. Uiteraard groeit het aantal liederen met het aantal
Maandag 17 juni is er een eerste vergadering om de
keren dat de cantorij heeft gezongen. We hopen dat
activiteiten voor het jubileum en de bazar in het
de voorgangers hieruit hun keuze willen maken.
voorjaar van 2014 te gaan voorbereiden.
De eerste zondag is 23 juni. De cantorij oefent op
Om 20.00 uur in de kerkeraadskamer van de
zondag 16 en 23 juni van 9.15 uur tot 9.45 uur. We
Ontmoetingskerk.
beginnen stipt op tijd en zullen onze tijd efficiënt
Wilt u iets doen, of heeft goede ideeën, dan bent u
benutten. De tweede zondag is 15 september, bij de
van harte welkom.
bevestiging van kerkenraadsleden.
Als u niet aanwezig kunt zijn maar wel graag wil
We oefenen dan op 1, 8 en 15 september.
meedoen, mail dan naar A.westerduin@online.nl of
Wie mee wil doen, kan zich inschrijven op de lijst naast
spreek me er gewoon "live" over aan.
het keukenluik. Er hebben zich al een aantal mensen
Tot dan!
mondeling opgegeven, dus we weten zeker dat we 16
Aart Westerduin
juni kunnen starten. In september kan er opnieuw
worden ingeschreven, zodat ook vakantiegangers van
Er was eens een bloemenbusje….
juni een kans krijgen om mee te doen.
Al heel lang staat in de hal een onooglijk busje met
We hopen op mooie muzikale momenten !
aan de bovenkant een gleuf.
Marianne van der Bas en Klaas Rigterin
Vroeger was het busje gelukkig. Elke zondag liepen er
mensen langs die er een kleinigheid inwierpen. Het
Pastoraal spreekuur
busje voelde zijn buikje groeien en genoot van het
Iedere donderdagochtend is er vanaf 9.15 uur tot
gerinkel in zijn binnenste. Eens in de zoveel tijd kwam
12.30 uur een pastoraal spreekuur.
een mevrouw zijn buikje legen, daar leefde het busje
U bent dan van harte welkom in de kerkenraadkamer
helemaal naar toe, want het gezicht van die mevrouw
voor een kop koffie of thee en een gesprek.
begon dan te stralen, te stralen…” O , wat is het fijn
Het zou fijn zijn als u van te voren afspreekt via 010dat ik mensen blij kan maken”, dacht het busje dan.
451.78.40 of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Maar helaas, dat is al lang geleden. Tegenwoordig
Met een hartelijke groet, ds. Luci Schermers
komt er geen aardige mevrouw meer naar hem toe,
het busje staat daar zielig en alleen, want zijn buikje
De bloemen van deze zondag gaan naar….
blijft leeg.
…dhr. en mevr.Koen, nog voor hun 45 jarig huwelijk
Gaat u dit busje helpen?
en voor mevr.Kraan- van Spengen na thuiskomst uit
We geven graag een bloemetje aan iemand die dat
het ziekenhuis.
nodig heeft, maar bloemen kosten
geld en we komen eigenlijk te kort. Als u iets kunt
Koster
missen, denk dan eens aan het bloemenbusje, u weet
08-06 t/m 14-06 dhr. A. de Paauw
nu wie u er gelukkig mee maakt!
15-06 t/m 21-06 dhr. 21-06 dhr. A. Voogt
Kerkdienst zondag 16 juni
10.00 uur Ds. F. Wierdsma
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Actie "spaart u mee" groot succes
Wij van de Ontmoetingskerk blijken echte
verzamelaars te zijn.
De postzegel- en kaarten inzameling heeft in mei
weer drie volle dozen opgebracht. De "brievenbus" is
weer leeg, dus kom maar op met uw enveloppen en
kaarten. Laat u dan wel de postzegels op de
enveloppen zitten, dan brengen ze meer op.
Deze inzameling doen we samen met onze plaatselijke
hervormde kerk.
Van die zijde komt nu ook de oproep brillen in te
leveren.
Een gepensioneerde opticien uit het noorden des lands
knapt de brillen belangeloos op en verstuurt ze naar
Afrika.
Daar zitten oogklinieken te springen om monturen en
glazen.
Dus: heeft u een oude (lees) bril die u niet meer
gebruikt, deponeert u die dan ook in de

kaarten/postzegelbus.

De inzameling van de bijbels en liedboeken is ook al
een succes. De kartonnen dozen kunnen de vracht
nauwelijks aan en bij familie Van der Leeden stapelen
de bijbels zich op. Zij gaan binnenkort met een auto
vol richting Haarlem.
U kunt ondertussen gewoon blijven inleveren, er staat
steeds een nieuwe doos klaar.
Laatst vroeg iemand mij of we ook mobieltjes
inzamelen. Die kun je inderdaad ook inleveren voor
het goede doel.
Een oud mobieltje kan voor Kerk in Actie 3,50
opbrengen, dus dat is wel de moeite waard. Je kunt
zelf je mobieltje eenvoudig
opsturen naar: Kerk in Actie inzameling
Antwoordnummer 79
7400 VB Deventer.
Dit kost niets en je helpt er een ander mee, bovendien
is weggooien geen optie, want dat is slecht voor het
milieu..
Cartridges kunnen ook worden opgestuurd, maar dat
kost wel porto. Is er iemand in de gemeente die de
inzameling en verzending op zich wil nemen? Dan kan
de verzending via de regio-adviseur. Je kunt je bij mij
opgeven.
Als niemand zich hiervoor meldt, kunt u wel zelf uw
cartridge opsturen naar: Kerk in Actie
T.a.v. Mw. R. Barendregt
Postbus 456
3500 AL Utrecht
Tot zover het nieuws over onze inzamelingsacties.
Marianne van der Bas

Open Avond,
ook voor aankomende studenten.
Woensdagavond 12 juni vanaf 18:00.
Gerard Scholtenstraat 128, Rotterdam
Inloop vanaf 17.45 uur, avond start 18.00 uur.
Gratis maaltijd en gratis entree!
Geef je op via openavond@ichthusrotterdam.nl

Ichthus
Rotterdam
‘Gods stem
verstaan’
Met Corné Burger, Operatie Mobilisatie,
over ‘Gods stem verstaan:
ben ik doof of spreekt God niet meer?’
Kijk voor meer informatie over RESV Ichthus op
www.ichthusrotterdam.nl

