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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

Meditatief  
 

Laat mij als een kleine vogel schuilen 
mogen (Psalm 61) 
Je kunt wel eens aan het eind van je latijn zijn. Je 

kùnt niet meer: je bent aan het einde van je 
krachten, je bent gesloopt door verdriet, stress, 
pijn, zorg. Dan ben je ver weg van de plek waar 

je graag wilt zijn. Je kunt niet meer bij je zelf 
komen, niet meer bij de vaste grond die je zo 
nodig hebt.  

In zo’n situatie kan ik alleen maar zuchten of 
roepen, bidden om houvast en veiligheid. In 
Psalm 61 gebruikt David, als hij het over de 
Eeuwige heeft, woorden als sterke toren, rots, 

schuilplaats. Hij bidt in deze psalm meer om 
veiligheid en bescherming dan om bevrijding uit 
de nood! Soms kan de warmte van het schuilen 

bij God al voldoende zijn. En vanuit die warmte 
kan er ook ruimte ontstaan om te bidden voor 
een ander. 

ds. Luci Schermers 
 

Orde van dienst 6 februari 2022 
De voorganger van deze dienst is ds. H. van 
Briemen - Cammeraat. Zij werkt als geestelijk 
verzorger bij De Zellingen. We hopen op een 

mooie dienst. 
Muziek: orgel - Welkom/ 
afkondigingen - Lied:  Als 

een hert dat verlangt naar 
water - Stil gebed, 
Bemoediging en groet - 

Lied: NLB 1010: 2 en 4  

 

Gebed - Woorden van 
genade - Regel voor het 

leven - Lied: Liedboek voor 
de kerken gezang 78: 1 en 
4 Laat m’in U blijven 

groeien - Schriftlezing: 
Mattheus 5: 1 – 12 - Lied: 
Een Bergrede (Matthijn 

Buwalda) - Preek:  Jezus 
ziet de wereld 
ondersteboven 
 

 

Lied: Zie onze God, de Koning-knecht - 
Aankondiging collecte - Dankgebed en voorbeden 
- Lied: NLB/ LvK 87: 1 t/m 4 – Zegen - Orgel 

 
 

 
Jongerengespreksgroep 

Zondagavond komt de jongerengroep bij elkaar 
en lezen we verder in het boek ‘Kiezen voor het 
beste’. Het boek reikt vaak goede gesprekspunten 

aan. Om 19.00 uur ben je welkom in de 
Ontmoetingsruimte van onze kerk.  
 

Psalmenproject in februari: 
diensten, enquête en Psalmen zingen.  
 

De komende weken staan in het teken van de 
psalmen. Op 13, 20 en 27 februari staat er tijdens 
de kerkdienst een Psalm centraal. Maar er zijn 
nog twee andere activiteiten: 

We gaan op zoek naar de meest geliefde psalm. 
De hele maand februari staat op onze website 
een enquête, waarop u en jij je mooiste psalm 

kunt vermelden! We hopen dat je de moeite 
neemt om mee te doen! Mocht de computer een 
probleem zijn, dan kunt u me altijd bellen om uw 

mooiste psalm mondeling door te geven. 
Psalmen zingen. Psalmen zijn erom gezongen te 
worden. Daarom bent u op dinsdagmorgen 22 

februari van harte welkom in de kerkzaal om 
psalmen te zingen. Arie Versluijs en Klaas 
Rigterink leveren hun muzikale bijdrage en ook 

worden er psalmimpressies van Hans Bouma 
voorgedragen. Of u goed kunt zingen of niet 
(meer), weet u welkom! We willen wel graag 

weten hoeveel mensen komen, dus meldt u aan 
via klaas.rigterink@gmail.com. We houden een 
bovengrens aan van 15 personen.  

Vanaf 9.30 uur is er koffie, van 10.00 - 11.30 uur 
volgen we het programma.   

 
 

Voedselbank                 

 

Het product voor februari is wasmiddel. 
Er zijn 3 stuks gebracht. 
 

Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie 
de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21. 
 

U kunt naar de achtertuin komen waar 
nr.21 op de poort staat en zelf het 
product in de schuur zetten. 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
mailto:klaas.rigterink@gmail.com
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Wel en Wee 
 

Mevrouw François is afgelopen woensdag gevallen en 
moest voor onderzoek naar het ziekenhuis. Gelukkig 
had ze niets gebroken en mocht ze weer terug naar de 
Breeje Hendrick. 

We denken aan haar en wensen haar het beste. 
 

Wij denken aan allen die ziek zijn, een dierbare 
verloren hebben of anderszins met de moeilijke kanten 
van het leven geconfronteerd worden. Wij denken aan 
u/jullie en wensen u veel kracht van Boven toe. 
 

Mocht u behoefte hebben aan contact met een 
ouderling, weet u welkom. De telefoonnummers staan 
op de achterkant van de Samenwijzer. 

 

Seniorenmiddag. 
Op donderdag 10 februari om 14.00 uur is er een 
seniorenmiddag in ’t Voorhof. 
Dhr. Karels uit Krimpen a/d IJssel komt ons vertellen 
over ‘Zijn werk vroeger bij de politie in Rotterdam’. 
Heeft u vervoer nodig naar ’t Voorhof, dan kunt u tot 8 
februari bellen met Dicky Bremmer telefoon: 510480. 
Vergeet uw mondkapje niet. 
De gastvrouwen kijken er naar uit om u weer te 
kunnen ontvangen! 
 

De zinzondag van de VVP afdeling Lekkerkerk op 6 
februari, lezing door dominee Wouter Slob over “Van 
God spreken”, is verplaatst naar zondagmiddag 3 
april. U wordt over deze lezing nog uitgebreid 
geïnformeerd. 

 
 

 
 

COLLECTEN 
 
Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang 

zullen mandjes staan om uw gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken, daar de kerkdiensten door een beperkt 

aantal mensen worden bezocht. Bij voorbaat 
bedankt 
 

Collectedoelen 6 februari  zijn: 
 
1ste Kerk in Actie 2022 Werelddiaconaat 

(Oeganda). 
Landbouw Noord-Oeganda 
Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda 

In het noorden van Oeganda is het niet 
makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen 
valt steeds grilliger door de wereldwijde 
klimaatverandering. Soms is er droogte, soms 

staan de velden onder water. Samen met de 
Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie 
boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks 

bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken 
en bewaren hun oogst beter. Ze vormen 
coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt 

geld in en om de beurt kan iemand het hele 
bedrag gebruiken voor een grotere 
(landbouw)investering. Daarmee krijgen 

boerinnen en boeren de slagkracht om hun 
productie te verhogen. Ze maken 
energiezuinige ovens, planten bomen om 

erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en 
gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn 
natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-

Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze 
droogte en overstromingen het hoofd kunnen 
bieden? 

 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Oeganda storten op rek.nr. 

NL10RABO0333800737 
 
2de Samenwijzer 

Uw bijdrage voor de Kerk kunt u o.v.v. 
Samenwijzer storten op rek.nr. 
NL63RABO0333800656 
 

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij  Arie de Paauw, Johan 
Vermeerstraat 21, o.v.v. van het collectedoel.  

     De Diaconie. 
 

 De bloemen van zondag 6 

februari zijn voor Dhr. P. Eikelenboom ter 

bemoediging.  

Corona Kerkdiensten 2022 
De PKN volgt de adviezen op van het interkerkelijk 
CIO (Contact In Overheidszaken). Momenteel 
gelden die tot 8 maart. Wij zijn nog iets 
voorzichtiger met het (ingetogen) zingen van de 
liederen. Daarom willen wij ongeveer 50% van de 
liederen zingen en 50 % via het internet vertonen. 
We kunnen wel het “Onze Vader” meebidden en 
aan het eind van de dienst het “Amen” ingetogen 
meezingen. We handhaven nog steeds de 1,5m 
afstand en tijdens het verplaatsen in de kerk 

dragen we nog steeds een mondkapje. 
Verder zullen we meer ventileren, dat kan 
inhouden dat het iets frisser in de kerk is dan u 
gewend bent, dus wellicht is het goed om uw jas 
aan te houden. Jan de Korte scriba  

 


