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Meditatief 
In mijn hart  
Mijn God,  
Ik hoef niet naar de hemel te klimmen  
om U te spreken  
en bij U mijn vreugde te vinden.  
Ik moet mijn stem niet verheffen om met U te praten.  

Al fluisterde ik heel zacht,  
Gij hoort mij reeds,  
want Gij zijt in mij,  
ik draag U in mijn hart.  
 
Om U te zoeken,  
heb ik geen vleugels nodig.  

Ik heb mij enkel stil te houden, 
in mezelf te kijken,  
me niet te verwijderen  
van een zo hoge God.  
 
Naar uitspraken van Theresia van Avila 
Een gebed uit het Liedboek (blz. 1418) 

 
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 
Onze oud-predikant Otto Kroesen gaat in deze dienst 
voor. U bent van harte welkom, maar vergeet niet om 
u aan te melden.  
 
Orgelspel - Welkom en afkondigingen door de 
dienstdoende ouderling - Intochtslied Psalm 113 alle 
verzen Prijs, halleluja, prijs de Heer - Stil gebed, 
bemoediging en groet - Gebed van verootmoediging 
en woord van vergeving – Lied 705: 1,2 Ere zij aan 
God, de Vader - 10 geboden – Lied: Als je geen liefde 
hebt voor elkaar (Alles wordt nieuw – III, 18) - Gebed 
om verlichting met de Heilige Geest - Eerste lezing: 
Deuteronomium 24:17-22 – Lied: Psalm 1:1,2 - 
Tweede lezing: Lucas 14,1,7-14 - Lied 807: 4, 5,6 Een 
mens te zijn op aarde – Verkondiging - Lied 721: 1, 
2,3 Houd ons bijeen, God, rond uw woord - Gebed van 
dank, voorbeden, stil gebed, samen bidden van het 
Onze Vader – Slotlied: Psalm 103: 1,5 Zegen, mijn ziel, 
de grote naam des Heren – Zegen. 
 
 
 
 

 
Voor de kinderen  
Nadat mensen urenlang naar Jezus geluisterd hebben, 
wordt het avond en hebben ze eten nodig. De 
discipelen verzamelen maar vijf broden en twee vissen. 
Als Jezus die gaat delen is er toch voor iedereen 
genoeg en blijft er zelfs over! Als wij dat ook zouden 

doen, hebben alle mensen te eten.  
Op het werkblad zien jullie twee plaatjes waarop 
mensen gezellig samen eten. Ze lijken hetzelfde, maar 
dat is niet zo. Zoek de verschillen maar op. Hebben 
jullie de twee vissen ook gezien? Het is leuk om deze 
plaatjes mooi in te kleuren. Succes! 
(Zie werkblad “meer dan genoeg.”) 

 
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. 
* Bij mevrouw Marianne Rigterink is na onderzoek 
middels een scan gelukkig niets kwaadaardigs 
gevonden, een goed bericht dus! Wel is er een 
goedaardige zenuwophoping op de ruggengraat 
gevonden waar t.z.t. nog nader onderzoek middels een 
z.g. PAT-scan nodig is.  
* We noemen vaak hier de namen van de jarige 70+-
ers in de komende week, maar na de jarigen van de 
afgelopen week zijn er in de aankomende week geen 
jarigen te noemen. De (aangepaste) kerkdiensten in 
juli zijn goed verlopen.  
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Hoewel we tijdens de dienst nauwelijks contact kunnen 
maken vanwege de noodzakelijke afstand en we 
helaas ook nog steeds niet met elkaar kunnen zingen, 
kunnen we elkaar wel weer, zij het op afstand, 
ontmoeten en spreken , buiten het kerkgebouw, b.v. 
op het kerkplein. 
 
Hartelijk dank. 
Ik was afgelopen dinsdag jarig en werd zo verrast door 
alle kaartjes die ik kreeg! Heel hartelijk dank allemaal!  
Groeten Ineke Smidt. 
 
Eredienst 8 augustus 2020 
In deze dienst zal onze gemeentelid Klaas Rigtering    
voor gaan. 
 
Bloemen. 
De bloemen van zondag 2 augustus zijn voor 
Mw.A.van Dijk-Bouw voor haar verjaardag.  
Een tweede bos is voor Mw . N.Spruijt-Legerstee ook 
voor haar verjaardag.  
 

  
 
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 2 augustus 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.  
De Diaconie. 
 
Product van de maand. 
Beste mensen, 
De maand juli zijn er 19 flessen olijfolie gebracht, 
hartelijk dank daarvoor. Het product voor augustus is 
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. 
 

Ik geef de pen door aan……    
Ik, Cobie Nieuwenhuizen kreeg de 
pen door van Leen en Bep Hordijk. 
Hoe beleef je deze corona tijd? 
Wat is moeilijk of wat valt mee?  
Toen Leen belde en mij vroeg of ik 
de pen over wilde nemen, twijfelde 
ik eerst. 
Ik zal toch proberen mijn verhaal: "Hoe 
beleef ik deze corona-tijd" op papier te 
zetten. 
 
 

In het begin van deze periode werd al mijn 
vrijwilligerswerk stop gezet. Je gaat dan 
andere karweitjes zoeken, zoals kasten en 
laadjes opruimen en je administratie netjes op 
orde maken. Er kwamen dus nette laadjes en 
lege mappen!!! Door het prachtige weer kon en kan ik 
van m'n tuintje genieten. De thermoskannen met 
koffie en thee werden neergezet voor kinderen, 
familie, vrienden en bekenden zodat we op afstand 
een bakkie konden doen en bijpraten.  
Ik heb twee honderd lapjes geknipt voor mondkapjes, 
mijn dochter maakte deze voor de thuiszorg in de 
Krimpenerwaard. 
Wandelen in het Krimpenerhoutbos en fietsen in de 
Krimpenerwaard werd/wordt iedere dag gedaan, zodat 
ik in beweging bleef/blijf. 
Ik heb al heel wat legpuzzels op tafel gehad en 
afgewisseld met het lezen van een boek.  
De bloemendienst voor de kerk kon blijven doorgaan. 
De gespreksgroep van de Open Deur willen we 
weer in september gaan starten in de kerkenraads- 
kamer, daar kunnen we op afstand zitten. 
Voor de senioren-middagen van beide kerken, waar 
ik gastvrouw ben, moeten nog afspraken gemaakt 
worden. Al drie keer heb ik de dienst in de kerk 
bijgewoond. Vind ik fijner dan alleen achter je 
computer te zitten. De verbondenheid neemt dan weer 
een plaats in. Wat moeilijk voor mij is, is dat ik niet 
naar mijn zieke vriendin kan (60 jaar vriendschap). Zij 
ligt in het Ziekenhuis in Harderwijk. Bezoek is een half 
uur per dag door één persoon(familie). 

Zij gaat nu naar een revalidatiecentrum, misschien 
worden de bezoektijden wat soepeler. Afwachten, 
hopen en bidden om kracht.! 
Hoe helpt het geloof in deze tijd?  
Ik vind dat altijd knap hoe mensen dit op papier 
kunnen zetten. 
- Steun had ik aan de wekelijkse groeten die Luci 

stuurde. Deze worden nog regelmatig door mij 
beluisterd. Geweldig dat zij, ondanks haar drukke 
werkzaamheden daar ook nog de tijd voor vrij maakte.  
- De mooie meditaties en gedichten op 
de  Gemeentebrief, die wij iedere week weer 
ontvangen - al 20 keer - Veel werk wordt er verzet, 
een bedankje hiervoor is zeker op zijn plaats. 

Wat geeft je de moed om door te gaan?  
Ik ga de pen neerleggen en eindig met een gedichtje: 
Als je struikelt, als je wankelt, 
als je bang bent of alleen, 
dan probeer je troost te vinden 
bij de mensen om je heen. 
En dan voel je soms een kracht 
- God mag weten waar vandaan - 
als een windvlaag in je rug, 
als een steun om door te gaan. 
 
Een hartelijke groet van mij voor allen en ik geef de 
pen door aan Familie Heijnis . 
 
 
 
 


