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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 
Meditatief 

Als meditatief van deze week het slotlied van 
de komende eredienst. De tekst is van ds. 
Sytze de Vries, de muziek van ds. Job de 
Bruijn. God zal met je meegaan als licht in je 
ogen als lamp voor je voet als hand op je 
hoofd en arm om je schouder; als baken bij 
ontij en verte die wenkt als groet op je lippen 
en hoop in je hart als stem die je uitdaagt en 
woord dat je voorgaat. 

 

Orde van dienst 8 mei 2022 

Zondag begroeten we graag dhr. A.D. 
Noordam als voorganger in ons midden. Zijn 
gelovig enthousiasme wordt door velen in 
onze gemeente gewaardeerd. We hopen op 
een bemoedigende dienst. Weet je welkom!  

Welkom door ouderling van dienst - Psalm 
66:1,7 - Groet, bemoediging en 
drempelgebed -Kyriegebed - Lied 67a - 
Gebed om inspiratie - Lezen 1 Petrus 2:1-10 - 
Lied 971:1,3 - Lezen Joh 14:1-14 - Lied 534 - 
Overdenking thema: Weg, waarheid en het 
leven - Lied 655:1,2, 5 - Gebeden, afgesloten 
gezongen Onze Vader Lied 1006 - Aandacht 
voor de collecte - Zegenlied: God zal met je 
meegaan (zie tekst bij meditatief) - 
Wegzending en zegen – Orgelspel. 

 
Wel en Wee  

* Dinsdag 10 mei is de heer J. Schepers jarig. 
Alvast van harte gefeliciteerd, een fijne dag 
en een goed nieuw levensjaar gewenst.  

* Zijn er vragen, is er behoefte aan een 
gesprek of is er anderszins iets om aan de 
orde te stellen … de telefoonnummers van 
het pastoraal team staan achter op de 
SamenWijzer. Bel gerust. 

 
 
18 mei Thema-avond: God in de 
supermarkt  

Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: 
wat eten we vanavond? De biologische 
boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes 
uit Nederland? Een hamburger of een 
sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dat 
gekke keurmerk precies? Wordt het de dure 
of de goedkope reep chocola? Bij elk schap 
moeten keuzes gemaakt worden tussen 
lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, 
diervriendelijk en eerlijk voor de producent.

Tijdens deze thema-avond 
denken we na over de keuzes die maken. We 
laten ons inspireren door de vraag hoe Jezus 
omging met de armen en de behoeftigen. De 
commissie Vorming en Toerusting heeft 
contact gehad met Alfred Slomp, deskundige 
op het gebied van duurzaamheid. Hij gaat 
met ons nadenken over ‘verantwoord 
boodschappen doen’. Van harte welkom! 
Plaats: Ontmoetingskerk Datum: 18 mei 2022 
Aanvangstijd: 20.00 uur Onkosten: collecte 
bij de uitgang 

 

Jongerengespreksgroep  

Zondagavond komt de 
jongerengespreksgroep bij elkaar bij Ilse 
Spruijt in Berkenwoude. Ik verheug me er op 
jullie weer te ontmoeten en we hopen op een 
zinvol gesprek! ds. Luci Schermers 

 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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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. Bij voorbaat bedankt 

 

Collecte doelen 8 mei:  

1ste Kerk in Actie Noodhulp Nigeria  

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen 
christenen en moslims op de vlucht voor 
geweld in eigen land. Een deel van hen wordt 
opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de 
meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar 
de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen 
komen. Met de komst van de vluchtelingen is 
er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. 
Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen 
op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke 
terugkeer en het verwerken van trauma's.  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Noodhulp Nigeria storten op rek.nr. 
NL10RABO0333800737 

 

Of scan de QR code voor collecte 1 

 

                           

2de Fonds Groot onderhoud  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Fonds 
Groot onderhoud storten op rek.nr. 
NL63RABO0333800656 

 
Of scan de QR code collecte 2 
 

 

 
 

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

 De bloemen van 
zondag  
8 mei zijn voor mevrouw Opmeer 
voor haar verjaardag. 

 
Jubelzangen 

 
Het was nog maar vijf uur in de morgen, 

toen zong ze al het hoogste lied. 
Zoveel gejubel zonder zorgen, 

problemen kent ze niet… 
 

Ik lig in bed en luister stil, 
zou ook zo onbezorgd willen zingen. 
Want, zonder dat ik het eigenlijk wil, 
zie ik op tegen zoveel nieuwe dingen! 

 
Ze is gewoon blij met deze nieuwe dag, 
al weet ze net zo min als ik wat er gaat 

komen. 
Ze is dankbaar dat ze léven mag, 

en jubelt het uit daar in die hoge bomen… 
 

Ik lig in bed en denk… 
want door dat jubelende zingen 

weet ik weer, ook mijn leven is een 
Godsgeschenk, 

het is van Hem, tot in de kleinste dingen! 
 

Dan sta ik op, met goede moed, 
dat is wat die zingende merel met mij 

doet!! 
 

Addy Oostdijck 
Matt 6: 26, 27 

Kijk eens naar de vogels in de lucht.. 
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Voedselbank                 

Het product voor mei is pindakaas.                 
Er zijn 8 potten 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.  

 

TALENTENVEILING 2022 
 

 
 

Op zaterdag 14 mei 2022 houden we onze talentenveiling.  

Er worden nog steeds talenten aangeboden waarvoor wij u hartelijk bedanken.  

Aanbieden van talenten kan nog tot en met vrijdag 13 mei 12:00 uur.  

U/jij kunt uw talenten/diensten/klussen aanbieden via de website 
(www.ontmoetingskerkkrimpen.nl) of door één of meer bonnen in te leveren in de doos die 
daarvoor in de Ontmoetingsruimte staat.  

Naast de talentenveiling is er op 14 mei ook van alles te doen voor de kinderen, is er allerlei lekkers 
te eten en te drinken, zal er een kleine bazaar zijn en ook een plantjesmarkt. Bent u al aan het 
verzamelen om hieraan (ook) een bijdrage te leveren?!  

Graag! We zijn op zoek naar kleine woonaccessoires, vazen, bloempotten en plantjes of stekjes, 
spellen en legpuzzels.  

Op 7 mei tussen 10 en 12 uur en op 12 mei tussen 19 en 20 uur kunt u uw spullen inleveren via de 
achteringang van ons kerkgebouw.  

Vergeet ook de intekenlijsten niet: ze hangen in de Ontmoetingsruimte. U kunt zich inschrijven voor 
workshops roos haken, filmpje maken op de computer en gebarentaal of voor een ‘patathappening’. 
Ook kunt u zich aanmelden voor een live concert van Harry.  

We starten op 14 mei om 10:00 uur. De trekking van de winnende loten (koop die loten: er zijn 
prachtige prijzen te winnen!) is om 15:30 uur en meteen daarna start de talentenveiling.  

We hopen u allemaal te zien op 14 mei!!!!!!!!!!!  

Van harte aanbevolen door de commissie, Gera Spruijt, Marcel Lankhaar, Cobie Nieuwenhuizen, 
Ruud van Mastrigt en Els van Westen.  

                                   

 


