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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 
Pastoraal spreekuur 

Voorlopig is er iedere donderdagochtend vanaf 9.15 
uur tot 12.30 uur een pastoraal spreekuur. 

U bent dan van harte welkom in de kerkenraadskamer 

voor een kop koffie of thee en een gesprek. 
Het zou fijn zijn als u van te voren afspreekt via 010-

451.78.40 of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl 
Met een hartelijke groet, 

ds. Luci Schermers 

 
Gespreksgroepen:  

 
Op dinsdag 29 januari om 20.00 uur in de 

kerkenraadskamer spreken we verder over “Bijbelse 

beelden en hun geheim”. Dit gaat over vragen die 
sommigen hebben rond het letterlijk lezen van 

Bijbelverhalen en over ontwikkelingen in het 
Bijbelverhalen. Bijvoorbeeld: wat weten we over het 

ontstaan van de Bijbel en over de schrijvers van de 
verschillende Bijbelverhalen? En als we meer weten 

over de achtergronden heeft dat dan gevolgen voor de 

manier waarop we de Bijbel verstaan? Is alles wat we 
lezen letterlijk zo gebeurd of kunnen de schrijvers 

meer bedoeld hebben dan een historisch verslag te 
geven?  

Dit is een gevoelig onderwerp, want voor de één is het 

letterlijk nemen van de Bijbelverhalen de basis van het 
geloof terwijl het voor een ander juist een 

belemmering is om te geloven. 
Het gaat hierbij niet om wie gelijk heeft, maar we 

proberen te ontdekken of een andere manier van lezen 
ons geloof kan verdiepen of verrijken of juist niet. 

De laatste keer spraken we over God, nu willen we 

over Jezus spreken. 
We horen fragmenten uit het boek van Klaas 

Hendrikse over Jezus en uit een boek van dr. Jacob 
van Bruggen: “Christus op aarde”  

Tussen die twee ligt een wereld van verschil. Het kan 

spannend worden. 
Welkom op 29 januari.  

Margreet Gouwens. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Nieuw liedboek 

Op zaterdag 25 mei 2013 is er een feestelijke 
presentatie van het nieuwe Liedboek door de 

Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK).  

Dit vindt plaats in Monnickendam, waar voor de gehele 
dag een programma is samengesteld.  

Meer informatie is vanaf februari te vinden op: 
www.isk.nl en www.areopagus.nl 

 
Van de ZWO-commissie 
De collecte voor de voedselbank heeft 252,88 euro 

opgebracht.  
Een heel mooi bedrag. Dit bedrag konden we 

verdubbelen en is overgemaakt naar de voedselbank.  

Heel erg bedankt voor uw gift. 
 

 
Koster 

26-01 t/m 01-02 dhr. A. van Gemerden 
02-02 t/m 08-02 dhr. J. Klerk 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

….. Mw. Monique v.d. Knijff en Suzanne en Rick 

Leentfaar, ter bemoediging 
 

Kerkdienst zondag 3 februari 
10.00 uur Ds. van der Plicht 
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