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Dienst van vandaag: Zondag Trinitatis
Ds. L. Schermers
Pastoraal spreekuur
Lezing 1: Psalm 8
Iedere donderdagochtend is er vanaf 9.15 uur tot
Lezing 2: Johannes 2: 23- 3: 16
12.30 uur een pastoraal spreekuur.
U bent dan van harte welkom in de kerkenraadkamer
Kindercatechese
voor een kop koffie of thee en een gesprek.
A.s. woensdagmiddag 29 mei willen we met de
Het zou fijn zijn als u van te voren afspreekt via 010kinderen van groep 5, 6 en 7 spelenderwijs nadenken
451.78.40 of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl
over het Avondmaal.
Met een hartelijke groet,
Jullie hebben een uitnodiging gekregen. Mocht ik
ds. Luci Schermers
iemand vergeten zijn, dan ben je natuurlijk toch
Op 30 mei a.s. zal er geen spreekuur zijn. Dan
welkom!
hoopt dominee Schermers mee te gaan met het
We beginnen om 15.30 uur.
ouderenreisje.
Gerlinda van den Hoven en ds. Luci Schermers
Zondag 9 juni 2013
Om alvast in uw agenda te noteren:
na de dienst van 9 juni wil ik graag onder het genot
van een kop koffie met belangstellenden na praten
over de dienst.
Ik stel me voor dat in de kerkenraadskamer te doen en
er ongeveer drie kwartier aan te besteden.
ds. Luci Schermers
Jongerenbijeenkomst 18+
Op zondagavond 26 mei en 2 juni hopen we de 18plussers in de soosruimte van de kerk te begroeten.
De uitnodiging voor een van beide avonden hebben
jullie ontvangen.
We leggen onze kaarten open op tafel en gaan met
elkaar in gesprek over kerk, leven en geloven.
Ook willen we jullie mening horen over een paar
ideeën die we hebben.
Vanaf 19.30 uur ben je welkom, om 20.00 uur begint
het programma.
Groetjes, Aart, Floranne en ds. Luci

Samenwijzer.
Samenwijzer 28.7 is voor de periode 9 juni t/m
21 juli 2013.
De sluitingsdatum van uw kopij is zondag 26 mei.
De bloemen van deze zondag gaan naar….
….. mevr. D. den Ouden-Verheuvel voor haar
verjaardag.
Koster
25-05 t/m 31-05 dhr. J. Klerk
01-06 t/m 07-06 dhr. A. Voogt
Kerkdienst zondag 2 juni
10.00 uur Ds. van Bergen

z.o.z
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Herman van Veen - Kyrie Eleison
Voor de bakker die zijn vuur laat doven
voor de boer die zijn ploeg laat staan
voor de metselaar die geen huis meer wil bouwen
voor de herders die niet meer verder gaan
Voor de meester die niet meer durft vertellen
voor de priester die zijn gebed vergeet
voor de dokter die niet meer kan genezen
en voor de rechter die geen raad meer weet
Voor de grootmoeder alleen op haar kamer
voor opa die al vergeten is
voor de angsten en slapeloze nachten
voor ‘t verdriet dat niet geweten is
Voor de minnaars die niet meer zingen
voor de liefste die het huis verlaat
voor al het nutteloze leed van de wereld
voor ons zieltje dat tenonder gaat
Voor de kinders in kelders gevangen
zoveel onschuld verkracht en vermoord
voor de politieke heersers
door geld en macht ontspoord
Voor onze bitsige bijtende woorden
voor onze leugens en onze achterklap
voor het paradijs dat we verloren
voor onze levenslange ballingschap
Voor cipiers en advocaten
voor presidenten en inspecteurs
voor adjudanten en commandanten
voor commissarissen en controleurs
Voor fabrikanten en voor commercianten
en farizeeërs met groot gewin
in hormonen drugs en wapens
voor al ‘t kwaad er tussenin
Ook voor vissers en voor matrozen
en voor het boerenvolk op de tracteur
voor ‘t zigeunervolk langs de wegen
voor de schipper en de vrachtchauffeur
Voor de buurvrouw en de glazenwasser
voor de smid en voor de timmerman
voor het ventje aan zijn loketje
voor de zanger voor de orgelman
Voor de moeder van ‘t kreupele kindje
voor het lief van een dode soldaat
voor het meiske zonder beminde
voor al ‘t zeer dat nooit meer overgaat
Voor wie zal ik hier nu nog zingen
voor diegene die ‘k hier vergeet
er kan niemand zonder wat vrede
rijke boer of arme proleet

