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Meditatief 

Wanneer wij moeten gaan  
langs de grenzen van het leven,  

waar ziekte ons klein maakt,  
onzeker en afhankelijk,  

laat ons leven dan niet verlopen in de angst. 

 
Als leven pijnlijk wordt,  

het broze lichaam vervalt:  
laat er een omarming blijven  

die ons draagt.  

 
Laten er mensen zijn  

die ons vasthouden,  
doe zelf Uw naam eer aan  

en laat U vinden  
als wij U zoeken.  

Amen  

 
Sytze de Vries 

(Gedicht uit het Liedboek blz.1372) 
 

Achterwacht  

Onze predikant ds Luci Schermer is met vakantie van 
19 juli – 10 augustus. Mocht er een predikant nodig 

zijn dan kunt u contact opnemen met de scriba van de 
kerkenraad, Jan de Korte (tel. 0180- 551427 of 

06.3896.82.23). Hij zal dan de vervangende collega 

inschakelen. 
 

Orde van dienst 26 juli 2020 
Deze dienst wordt geleid door ons oud-gemeentelid 

ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg uit 
Berkenwoude. Het thema is Overgave. Een gezegende 

dienst gewenst! Vergeet niet om u aan te melden.  

 
Orgelspel - Welkom en mededelingen - Aanvangslied: 

Votum en groet - Bemoediging en groet - Gebed - 
Lied: medley van Hier in Uw heiligdom (Opwekking 

245) en Wij zijn hier gekomen (Opwekking 275 - 

Gebed bij de opening van de schrift – Schriftlezing: 
Genesis 22: 1-19 - Lied: 840 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ 

en ik kom – Preek – Orgelspel - Lied 139b Heer, U 
doorgrondt en kent mij - Dank- en voorbeden – stil 

gebed – Onze Vader - Slotlied 835 Jezus ga ons voor - 
Zegen – Orgelspel. 

 

Voor de kinderen  
Jezus vertelde over een man die een schat vond in een 

akker. Die akker was echter niet van hem. Daarom 
verkocht hij alles wat hij had om de akker te kunnen 

kopen. Zo moeten we er alles voor over hebben om te 

leven, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan, want dat 
is een kostbare schat! Met het werkblad kun je een 

doosje maken waarin je iets kunt opbergen of waarin 

je een klein cadeautje kunt doen om aan iemand te 
geven. Je kunt het van gewoon dun papier maken, 

maar als je wat dikker papier gebruikt, wordt het 
steviger. Sommige lijnen moet je rillen. Dat betekent 

dat je met een schaarpunt die lijnen moet overtrekken, 

zonder door het papier heen te gaan. Op de foto’s kun 
je zien hoe leuk het doosje eruit komt te zien. Veel 

plezier ermee! 
(Zie werkblad 26 juli, schatrijk) 

 

Foutje !! Foutje !! 
In de gemeentebrief van vorige week stond een 

melding over het afscheid kinderen van de KND. Deze 
melding is niet van toepassing voor onze kinderen in 

de KND. Mijn excuus voor het ongemak die is 
ontstaan. (Anton) Desalniettemin nemen een vijftal 

kinderen afscheid van de KND in de dienst van 30 

augustus. Het zijn Jasmijn Boer, Jordy de Jong, Amber 
van Leerdam, Sabri Moga en Nikki Voogt. 

 
Aanmelding voor de eredienst. 

Wanneer u of een gezinslid behorend tot hetzelfde 

huishouden corona-gerelateerde klachten heeft, dient 
u de eredienst niet te bezoeken.  

Wilt u als één opgegeven huishouden tegelijkertijd 
binnenkomen. Dit vergemakkelijkt voor de 

coördinatoren het naar de plaats brengen in de 

kerkzaal. Wanneer u een dienst wilt bezoeken, dient u 
zich per eredienst aan te melden, Hieronder volgt de 

procedure.  
A. U meldt zich aan per e-mail 

eredienstontmoetingskerk@gmail.com met de opgave 
van naam, adres en het aantal personen.  

B. Mensen die geen e-mail hebben, kunnen zich 

aanmelden via de voicemail van de Ontmoetingskerk. 
Het telefoonnummer van de kerk hiervoor is (0180) 

519145.  
C. Het aanmelden is elke week mogelijk tot uiterlijk 

vrijdagavond 22.00 uur. Wilt u zich aan die tijd 

houden, dan kan de commissie de aanmeldingen tijdig 
verwerken. U krijgt van de aanmelding bericht.  

Welkom in de dienst en bedankt voor uw 
medewerking! 

 
Wel en wee. 

Aankomende week zijn er 4 jarige in onze gemeente, 

Dinsdag 28 juli Ruud van Mastrigt ( Rijsdijk 37) en 
mevr. I.A Smidt ( Groenland 24) 

Woensdag 29 Juli mevr. A. B van Dijk - Bouw 
(Rijnstraat 6) en Donderdag 30 Juli mevr. N. Spruijt- 

Legerstee ( Marijke Staete 40) 

Allen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag 
gewenst. 
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De operatie bij mevr. Bremmer is goed verlopen , 

zij mocht afgelopen Woensdagmiddag het ziekenhuis 
weer verlaten. 

We wensen haar een spoedig herstel toe. 
 

Leren van de natuur, 

 
We leren van de zon om te verwarmen, 

Van de wolken om te zweven, 
Van de wind om leeg te waaien 

Van de regen om te stromen 

 
We leren van de bloemen om te stralen 

Van de bomen om standvastig te zijn 
Van de bladeren in de herfst om los te laten 

Van de struiken in de lente te vernieuwen 
 

We leren van de stenen om stil te liggen 

Van de aarde om moeder te zijn 
Van de maan om te veranderen 

Van de sterren dat we met velen zijn 
 

We leren van de seizoenen 

Dat we steeds opnieuw mogen beginnen. 
(Sietske Visser.) 

Allen een goede week toegewenst. 
 

Eredienst 1 augustus 2020 
In deze dienst zal Ds. J.O. Kroesen uit Delft voor gaan. 

 

 Bloemen. 
De bloemen van zondag 26 juli zijn voor Mw. Dicky 

Bremmer, na de operatie. 
 

COLLECTEN 
Omdat er geen kerkdiensten worden gehouden volgen 

hier de rekeningnummers voor het geval u toch een 

bijdrage wil leveren. • Uw bijdrage voor de kerk kunt u 
o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656 • Uw 

bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Diaconie 
storten op NL10RABO0333800737 De collectedoelen 

26 juli zijn: 1 ste Kerk 2 de Diaconie Aangezien er de 

komende diensten niet zal worden gecollecteerd kunt 
u geld overmaken aan bovenstaande rekeningen. 

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

het collectedoel. 
 

Product van de maand. 

Beste mensen, 
De maand juli is het product van de maand olijfolie en 

Augustus groente in blik/pot. 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. 
Allen hartelijk bedankt! De diaconie. 

 
Ontzettend bedankt! 

Bedankbrief Geachte gemeenteleden Graag wil ik jullie 

hartelijk bedanken voor de vele beterschap berichten 

die ik van jullie gekregen heb. Bovendien ben ik door 

jullie goede gaven in staat om weer een bromfiets te 
kopen (met helm) die onmisbaar is voor mijn werk. Ik 

ben hier natuurlijk heel blij mee. Jullie aandacht en 
meeleven is voor mij onmisbaar. Op dit moment 

genees ik langzaam en hoop ik 

binnenkort weer naar mijn werk 
terug te kunnen gaan.  

Op de foto staat naast mij,  
mijn nieuwe bromfiets en  

de leverancier. Nogmaals  

geweldig bedankt voor  
jullie steun. Met vriendelijke  

groet. Mufaro Zvinowanda 
 

Bedankt. 
Beste gemeenteleden, 

Graag wil ik u heel hartelijk bedanken voor uw 

belangstelling nadat ik naar van de trap ben gevallen. 
Ik ben heel blij met alle bloemen, mailtjes, appjes, 

telefoontjes en kaarten. 
Het gaat steeds iets beter, maar ik ben nog erg 

onzeker met lopen. 

Hartelijke groeten, Marianne Rigterink 

Ik geef de pen door aan……    
Wij, Leen en Bep Hordijk kregen de 

pen van Greta en Anton 
Wagemakers  

Hoe beleef je deze corona tijd? 

Wat is moeilijk of wat valt mee?  
Het is wel even slikken als je te 

horen krijgt dat je in eerste instantie elkaar geen hand 
mag geven en een paar dagen later dat je ook nog 1,5 

meter uit elkaar moet blijven. Elkaar niet meer 
bezoeken, en thuisblijven. Natuurlijk heb je begrip 

voor die maatregels, ze worden ingesteld om jezelf en 

elkaar te beschermen, maar toch. Je hebt je 
bezigheden, ik neem nog regelmatig examens af en 

Bep gaat regelmatig naar de sportschool. De kinderen 
en kleinkinderen wonen dichtbij, maar je mag er niet 

heen en ze komen niet op bezoek, de contacten blijven 

gelukkig wel, maar je mist echt het persoonlijke 
contact. Plotseling staat dat stil, zie maar dat je de tijd 

opvult, je ziet het niet aankomen, het is er opeens. 
Voor ons waren er vrij snel alweer dingen omhanden, 

er werd al heel snel weer gevraagd of ik toch examens 

wilde afnemen, daar werd al heel snel weer 
toestemming voor gegeven, uiteraard met de nodige 

voorzogsmaatregels, en Bep kon, buiten, toch wat 
dingen doen bij de sportschool. Toch zijn er zoveel 

dingen, die je “normaal” dagelijks doet, die dan pas op 
gaan vallen, pas als het niet meer kan/mag, merk je 

dat je dingen nodig hebt in het leven, die ervoor 

zorgen dat je je niet nutteloos gaat voelen als je nog 
tot veel dingen in staat bent om te doen. Uiteraard 

daarbij rekening houdend met gezondheid en leeftijd 
natuurlijk. We hebben beide onze werkzaamheden 

voor de kerk die we kunnen blijven doen, zoals het 

verjaardag fonds en de bloemen voor Bep en voor mij 
de preekvoorziening. Dus op dat punt is er niets 

veranderd, dat blijft gelukkig gewoon doorgaan.  
Hoe helpt het geloof in deze tijd?  

Wij hebben beiden het geloof van huis uit 
meegekregen. Daar is natuurlijk niets mis mee, maar 

dan voel ik weleens wat jaloezie als ik mensen, b.v. op 
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televisie over hun geloof hoor spreken, wat ze soms 

later, doordat er iets is gebeurd in hun leven, hebben 
aanvaard. Maar dat neemt niets weg van het geloof 

wat in ons geworteld is. In dat geloof leef je met de 
wetenschap dat er altijd iemand is die een arm om jou 

heen heeft, je voelt het niet als zodanig maar die arm 

is er, altijd! Daardoor ook kunnen we leven met deze 
situatie, we zijn dan wel “gescheiden” van onze 

familie, vrienden, kennissen en gemeenteleden, maar 
nooit van onze hemelse Vader. Hij heeft altijd die arm 

om ons heen.  

Wat geeft je de moed om door te gaan?  
De wetenschap dat we nooit alleen zullen zijn, ook al 

moeten we wat verder van elkaar blijven, geeft ons 
dagelijks de energie om verder te gaan. Ook de 

wetenschap dat we elkaar, ook op afstand, kunnen 
ondersteunen zorgt daarvoor.  

We geven de pen door aan Mevr. Cobie 

Nieuwenhuizen- van den Berg 
 

 
Wegen van wijsheid 

Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij 

hevig verontwaardigd bij het zien van de vele 
godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met 

de Joden en met de Grieken die God vereerden, en op 
het marktplein ging hij dagelijks in debat met de 

mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook 
enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie 

sommigen zeiden: ‘Wat beweert die praatjesmaker 

toch?’ Anderen merkten op: ‘Hij schijnt een 
boodschapper van uitheemse goden te zijn,’ omdat ze 

dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die 
Opstanding heette. Ze namen hem mee naar de 

Areopagus en zeiden: ‘Kunt u ons uitleggen wat die 

nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat 
u zegt, klinkt ons vreemd in de oren; we willen graag 

weten wat u bedoelt.’ (Handelingen 17:16-20) 

Spreken wij in de kerk de taal van de mensen? Hebben 

we weet van de vragen die er leven bij de mensen op 
het plein, in de winkelstraat? Zoeken wij aansluiting bij 

wat we aantreffen? Ook voor de kerk zijn dat 

belangrijke vragen, als je een boodschap wilt 
overbrengen. 

Op de Areopagus van Athene, het grote 
ontmoetingsplein, wandelt een filosoof, in gedachten 

verzonken. Zoekend naar wegen van wijsheid. Athene 
staat in de oudheid bekend als dé stad waar de 

wijsheid nagestreefd wordt. Waar mensen eindeloos 

spreken over het leven en de zin ervan. 

Opeens komt daar een klein mannetje aangelopen, 

Paulus, en hij vertelt ook een verhaal over wijsheid en 
de zin van het leven. Maar dan eigenlijk vanuit een 

heel ander vertrekpunt. 

Hij spreekt vanuit een weten, een diep weten dat er 
één God is die het leven draagt. Die ene, voor de 

Atheners wellicht onbekende God. Hij vertelt dat alle 
mensen op God lijken, maar dat wij ons toch geen 

beeld van die God kunnen vormen dat God recht doet. 

De filosoof op het plein wordt naar dat mannetje toe 
getrokken. Vertel me meer! Waar haal je die kennis 

vandaan? 

Ik vind Paulus hier wel heel stoer, moet ik zeggen. Vol 

overtuiging en passie vertelt hij zíjn verhaal. En hij 
doet dat slim, want hij weet welke toon hij moet 

aanslaan om de mensen te boeien. Hij ontmoet hen 

precies daar waar ze zijn: in het leven van alledag, 
buiten, op het marktplein…  

In deze ontmoeting tussen de filosoof en Paulus 
gebeurt iets wezenlijks en wonderlijks: in de dialoog 

licht God op. Wellicht voor beide heren op een andere 

manier. Maar tegelijk is er een gemeenschappelijke 
basis, waarop zij elkaar vinden. 

Daar vinden ze de verwondering over het leven, de zin 
en onzin ervan… Dat het leven een mysterie is en dat 

wij daar allemaal op onze eigen wijze een weg in 

mogen zoeken en vinden. 

Dat mag ons vandaag de dag uitnodigen en inspireren 

om met elkaar op te trekken en samen de wegen van 
wijsheid te bewandelen. Om dan misschien wel te 

ontdekken dat de basis daarvan ligt in de alles 
overstijgende Liefde, met een hoofdletter. 

(ds Rolinka Klein Kranenburg) 

 
Nadenkertje. 

“Want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat 
weer op, maar de goddelozen struikelen in de 

rampspoed.” 
(Spreuken 24 vers 16) 

 

Val zeven keer, maar sta acht keer weer op. 

 

 

http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/
mailto:zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/zoek-de-wegen-van-de-wijsheid/
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/zoek-de-wegen-van-de-wijsheid/

