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Meditatief
Ondanks het feit dat het soms onmogelijk lijkt,
Vanwege het coronavirus is op vakantie gaan in eigen
iedereen de rust toegewenst, die spreekt uit de
land favoriet deze zomer. Daarom zou het zomaar
volgende woorden van Sytze de Vries (Liedboek blz.
kunnen dat meer fietsers dan gebruikelijk, in de
169): “In de schaduw van uw vleugels waak ik met uw
bossen rondom Vierhouten, bordjes zien die verwijzen
licht voor ogen, bid ik mij het donker door, zing ik mij
naar het Verscholen Dorp: een onderduikerskamp,
van zorgen vrij.”
waar in de periode van april 1943 tot oktober 1944
zo'n 80 mensen een schuilplaats hebben gevonden. In
Achterwacht
dat stuk bos zijn drie onderduikershutten nagebouwd,
Onze predikant ds Luci Schermer is met vakantie van
ter herinnering aan dit kamp en de initiatiefnemers
19 juli – 10 augustus. Mocht er een predikant nodig
daarvan. Er zijn meer historische plekken in Nederland
zijn dan kunt u contact opnemen met de scriba van de
te bezoeken die als schuilplaats zijn gebruikt: bunkers,
kerkenraad, Jan de Korte (tel. 0180- 551427 of
de mergelgrotten … Maar ook op een andere manier
06.3896.82.23). Hij zal dan de vervangende collega
kun je tijdens de vakantie te maken krijgen met het
inschakelen.
begrip schuilplaats: hoe fijn is het als er tijdens een
fikse onweersbui in het bos of midden in de polder
Orde van dienst 9 augustus 2020
opeens een overkapping opdoemt, een afdak, een
Deze dienst wordt geleid door ons gemeentelid Klaas
open schuur of wat dan ook. Schuilen … Thuis in het
Rigterink. Het thema is: De Leviathans in ons. U bent
gewone leven is daar soms ook behoefte aan. Heel
van harte welkom in de kerk, maar meld u van tevoren
letterlijk: gauw naar binnen gaan als het onverwacht
aan.
toch hard gaat regenen, maar ook figuurlijk (zeker in
deze tijd waarin zoveel fysieke afstand gehouden moet
Orgelspel – Welkom – Intochtspsalm: Psalm 74 : 12, 7
worden): schuilen bij een medemens wanneer er
en 8 Lever uw tortelduif niet uit, o Heer – Votum en
zorgen zijn of ziekte of verdriet. Vanuit de Bijbel is o.a.
groet – Gebed voor de nood van mensen, afgesloten
psalm 91 een veel aangehaalde psalm over Gods
met lied 301k Kyrië eleison – Glorialied: lied 208 : 1,2
bescherming in tijden van nood. “Wie in de
en 3 Nu wordt het licht, de dag breekt aan – Gebed bij
beschutting van de Allerhoogste woont…”, in de oude
de opening van de Bijbel – Lezingen uit het Eerste
vertaling: “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste
Testament: Psalm 74 : 10 -15, Psalm 104 : 24 -26, Job
is gezeten …”, met daarbij het beeld van een vogel
40 (HSV) : 20-28 - Psalm 104 : 1 en 7 Mijn ziel,
(arend?) die zijn jong beschermt onder zijn vleugels.
verheerlijk God om zijne macht – Lezing uit het
(Mooi bezongen - in het Engels - met daarbij beelden
Tweede Testament: Openbaring 12 : 1-10; 13 : 1 van de natuur via deze link op YouTube
Lied 907: 1, 2 en 4 Jezus, mijn verblijden.
https://youtu.be/lkG_mLf6Oz8) Tijdens de vakantie of
thuis, in het verleden of nu, het is goed dat er plekken
– Aandacht voor de kinderen: Ridder Joris verslaat de
zijn waar, of mensen bij wie je kunt schuilen. Het is
draak – Kinderlied: Lied 854 God, soms is het donker –
goed om zelf te proberen voor anderen een
schuilplaats te zijn. Maar een schuilplaats vinden of
Overdenking De Leviathans in ons (illustraties bij deze
een schuilplaats zijn, lukt niet altijd. En de beschutting
overdenking vindt u als bijlage van de Gemeentebrief)
is niet altijd afdoende. De Schuilplaats met een
- Orgelspel lied 898 Een vaste burcht is onze God hoofdletter is er wel altijd, hoe de omstandigheden
Lied 726: 1 en 3 Hoor, een heilig koor van stemmen ook zijn. Die omstandigheden kunnen overigens van
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader het éne op het andere moment zomaar opeens
Lied 622 : 1, 2 en 3 Nu triomfeert de Zoon van God –
veranderen. Dat ervaren we soms persoonlijk, maar
Wegzending en zegen – Orgelspel: Lied 538 Een mens
ook als onderdeel van het grote geheel, opgeschrikt
te zijn op aarde. In deze dienst worden enkele liederen
als we zijn door die enorme ramp deze week in
langs digitale weg door een klein aantal
Beiroet. Een ramp van onvoorstelbare omvang: over
gemeenteleden ten gehore gebracht.
de noodzaak van schuilplaatsen, van dé Schuilplaats
gesproken!
Voor de kinderen
Wisten jullie dat er in de Bijbel monsters en draken te
vinden zijn? Er zijn bijvoorbeeld verhalen over de
Leviathan, een zeeslang met zeven koppen.
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Johannes droomt op een eilandje van een rode draak,
die gelukkig door de engel Michaël, de aanvoerder van
het engelenleger van God, wordt verslagen. Met die
draken wordt het kwaad bedoeld, de satan. Zondag
krijgen jullie tijdens de kerkdienst een verhaal te horen
over ridder Joris die een stad verlost van een draak.
Daar hoort de kleurplaat op het werkblad bij. Je kunt
dan ook een mooi kinderlied horen, dat goed bij dat
verhaal past: God, soms is het donker (lied 854). Je
kunt het beluisteren via
https://www.youtube.com/watch?v=scDOAZ7FPrw
Onthoud goed: loop niet weg voor draken, want ze zijn
te verslaan! En als dat lukt, dan voel je de zon op je
gezicht.
Veel plezier met het inkleuren van de kleurplaat!
(Zie bijlage werkblad “Draken zijn te verslaan”)
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.
De komende week, 10 augustus, is er één jarige
70+er, de heer A. Jonker (De Markt 182, afd. Tjalk 8)
We wensen hem een goed nieuw levensjaar toe.
Eredienst 15 augustus 2020
In deze dienst zal Mevr. A. van Alphen-Keizer uit
Haasstrecht voor gaan.
Bloemen.
De bloemen van zondag 9 augustus zijn voor MarieJosé de Gier, Jan v.d. Leeden, Eric Huizer en
Ruud v. Mastrigt.
Zij zorgen dat de kerkdiensten elke week goed
verlopen.

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 9 augustus zijn:
1e Ark Mission en de 2e Kerk.
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,
Het product voor augustus is groente in blik/pot. Er
zijn al 6 potten ingeleverd. 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……
Door een communicatie storing is er
geen copy ingeleverd voor het
doorgeven van de pen. In de
volgende gemeentebrief komt er
weer een pen.
De Herder – Koning.
God is Koning met een herdershart. Deze bediening
van herder-koning werd door God aan David
toevertrouwd. Psalm 78 eindigt zo: “Gods keuze viel
op David, zijn dienaar. Hij riep hem weg bij de
schapen, haalde hem weg achter de zogende ooien
vandaag en maakte hem herder van Jacob, zijn volk,
van Israël, zijn eigen bezit. Hij was een herder met
een zuiverhart, met vaste hand heeft hij hen
geleid”(Psalm 78: 70-72). God wilde dat David koning
zou zijn met een herdershart. De herder-koning van
Israël mocht een schaduwbeeld zijn van de HerderKoning in de hemel die voor jou zorgt, waar je ook
bent. God zegt ook tegen jou: “Ik vergeet jou nooit. Ik
heb je in mijn handpalm gegrift” (Jesaja 49: 15-16).
Bij Hem ben je altijd veilig.

Nadenkertje.

“ Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord
geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd ”.
(Spreuken 15 vers 23)
Een bekend spreekwoord zegt: ‘Je vangt meer vliegen
met stroop dan met azijn’. Het is helemaal niet zo
moeilijk even naar iemand te lachen; het doet zowel
jou als diegene tegen wie je lacht goed. Waarom
lachen we eigenlijk niet wat vaker? Het is ook stukken
productiever iemand een compliment te geven dan
hem te bekritiseren. Lach maar eens, als de caissière
niet opschiet. Je zult eens zien hoe je houding erdoor
veranderd.

