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Meditatief
Orde van dienst 16 augustus 2020
Orde van dienst voor 16 augustus 2020 We
verwelkomen mw. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den
IJssel en natuurlijk bent u als gemeente ook van harte
welkom. Graag even aanmelden via site of telefoon!
Wat was het warm de afgelopen week!
We kijken meestal uit naar een zonnige zomer: naar
veel buiten zijn, naar het strand of varen op de Lek of
slapen in een tent. Maar als de warmte lang aanhoudt
en allerlei records worden verbroken, ga niet op zoek
naar de zon, maar juist naar de schaduw. Zoek je
bescherming tegen de hitte van de zon.
De Bijbelse verhalen zijn ontstaan in de landen rond de
Middellandse Zee met een warm klimaat. Daarom gaan
veel teksten over de verzengende kracht van de zon.
Op hun reis naar Jeruzalem - onderweg naar de
tempel - hadden de Joodse pelgrims ook wel eens last
van de zon. Dan zongen ze bijv. “De Heer is je
schaduw aan je rechterhand: overdag kan de zon je
niet steken” (Ps. 121: 5,6). God wordt bezongen als
iemand die je beschermt tegen al te felle zonneschijn,
een soort zonnebrand met factor 50.
Wij weten nu een beetje hoe zo’n snikhete zomerdag
voelt. Als je niet vooruit kunt komen, geen energie
meer hebt en alleen maar wilt zitten of liggen in de
schaduw. Soms kan het hele leven zo voelen. Dan is
het een mooi beeld: God die als een verkoelende
schaduw met je meegaat, zodat je weer nieuwe kracht
krijgt om verder te kunnen. Dat het zo mag zijn.
Ds. Luci Schermers.
Weer terug van vakantie Na een paar rustige vakantie
weken in het Brabantse land heb ik mijn werk weer
opgevat. En ik had weer zin om naar Krimpen aan de
Lek te komen. Toch blijft het afwachten en aftasten
hoe we de komende tijd kerk kunnen zijn. Maar met
elkaar en met Gods hulp vinden we zeker wegen om te
gaan.
Pastoraat. A.s. donderdagmorgen ben ik in de
kerkenraadskamer. U bent van harte welkom. Het kan
zijn dat u mij wilt spreken of iets wilt doorgeven. Dat
kan onder het genot van een kop koffie of thee. Ik
hoop u te zien! Wat het pastoraat betreft, we blijven
voorzichtig met elkaar. Ik kom graag bij u op bezoek,
maar ben tegelijkertijd terughoudend. Wilt u aangeven
als u mij verwacht! Thuis afspreken of in de
kerkenraadskamer (en dit laatste kan elke dag, hoeft
niet alleen op donderdagmorgen) of een gezamenlijke
wandeling, aan u, aan jou de keus! ds. Luci Schermers

Orgelspel lied 218.
Welkom door de ouderling van dienst.
Orgelspel lied 280:1,4,5.
Stil gebed Bemoediging:
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die eeuwig trouw is
a. en nooit loslaat wat zijn hand begon
Drempelgebed, Orgel speelt lied 280: 6,7
Verootmoedigingsgebed : Voorganger declameert lied
845. Met voor- en naspel van de organist. Gebed bij de
opening van het Woord Schriftlezing; Genesis 32:23-33
Orgelspel lied 339a Verkondiging.
Meditatief orgelspel Lied:
https://www.youtube.com/watch?v=PYir4lWHYv0&list
=PLwaL3DivfMX2RGfBSGEqpQbYGgZrQFk47&i
ndex=3&t=0s
Dank- en voorbeden, afgewisseld met de tekst: Heer,
onze God, wij bidden u, verhoor ons.
Stil gebed en het Onze Vader Slotlied lied 425
https://www.youtube.com/watch?v=TSri-mxLCUc
Heenzending en Zegen
Voor de kinderen
Jezus wil zijn leerlingen erop voorbereiden, dat hij naar
Jeruzalem gaat om daar gedood te worden, maar dat
hij op de derde dag weer zal opstaan uit de dood. Als
hij dat vertelt, neemt Petrus zijn meester even apart
en zegt: “Dat zal niet gebeuren! God zal u
beschermen!” “Je weet niet wat je zegt, Petrus. Ik
moet de wil van God doen en niet van de mensen,”
antwoordt Jezus. Petrus begrijpt, dat niemand Jezus
tegen kan houden om naar Jeruzalem te gaan. Hoe
kom je in Jeruzalem? Op het werkblad staat een
doolhof. Kun jij de weg naar Jeruzalem vinden?
Succes! (Zie bijlage “zo komen wij er niet”)
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.
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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, Hierbij 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 15 Augustus is er één jarige 70 +
er, dhr. W. Opmeer (Kamillestraat 8), we wensen hem
een mooi en goed nieuw levensjaar toe.
Tijdens de vakantie in Oostenrijk is mevr. Gerda
Kooistra heel ongelukkig gevallen, waarbij ze beide
polsen gebroken heeft. Haar linker pols heeft gips en
haar rechter pols wordt volgende week geopereerd
(een meer gecompliceerde breuk).
We wensen Gerda sterkte toe en hopen dat alles weer
goed mag komen.
Eredienst 23 augustus 2020
In deze dienst zal onze ds. Luci Schermers voor gaan.
Bloemen.

De bloemen van zondag 16 augustus zijn voor
Dhr. A. Jonker, voor zijn verjaardag.
COLLECTEN
Tijdens de kerkdienst wordt er niet gecollecteerd.
• 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
16 augustus zijn: 1e Beiroet en 2e Fonds groot
onderhoud
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden
bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21 O.v.v. van
het collectedoel. De Diaconie
Product van de maand.
Het product voor augustus is groente in blik/pot. Er
zijn al 13 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.
De Diaconie.

Bedankt.
Lieve mensen,
Hiermee willen wij een bijzondere dank uitspreken
voor alle gebeden, vele kaarten en telefoontjes, in
verband met de operatie en ziekte van Dicky. Dicky is
op 11 augustus opgestart met de hormoonkuur, welke
5 jaar zal gaan duren. Heel fijn dat er heel veel
mensen om ons heen staan. Bovenal danken wij God
die hierin Zijn liefde geeft. En hierin mogen wij
vreugde vinden in dankbaarheid.
Jaap en Dicky Bremmer.
Ik geef de pen door aan……
In deze gemeentebrief maken wij
een inhaalslag. Wij plaatsen “IK
GEEF DE PEN DOOR” van twee
gemeentegezinnen. Wij stellen voor
om voor de volgende gemeentebrief
de pen van Jan de Korte te plaatsen
en in de gemeentebrief van 28 augustus de pen van
de familie Lankhaar.
Hallo allemaal, Deze week zijn wij aan de beurt voor
de rubriek Geef de pen door aan…
Hoe beleef je deze coronatijd? Wat is moeilijk of
valt mee?
In het begin van de coronatijd viel alles bij ons stil.
Onze kinderen kwamen van de een op andere dag
thuis te zitten om te gaan leren op afstand. Zowel
Ismael als Sterre zaten in hun examenjaar. Dat was
een vreemde situatie in het begin. Toen eenmaal
duidelijk was dat er geen eindexamen hoefde te
worden afgelegd was de sfeer relaxter. Ze stonden er
allebei heel goed voor en zijn dan ook beiden ruim
geslaagd. Jade had thuis wel elke dag huiswerk in de
ochtend. Dat vond ze leuk. Ze misten net als de
anderen wel hun vrienden maar ze hebben het super
goed gedaan. Corina heeft een lange tijd haar werk
niet kunnen doen en heeft zich daardoor extra op haar
studie kunnen focussen. Zelf ben ik na enkele weken
thuiswerken weer op kantoor begonnen. Het ging
allemaal best goed. Ook onderling. Door dit alles
hebben we elkaar op een andere manier kunnen
meemaken en dat was prettig. Moeilijk was het wel om
een tijd lang niet bij directe familie te komen en dan
met name bij onze ouders. Mijn schoonvader woont in
Crimpenersteyn. We konden hem daardoor lang niet
ontmoeten, wel 15 weken. De situatie bij hem was op
afstand schrijnend om te horen. Er zijn diverse mensen
op zijn afdeling overleden. Hij heeft zich er knap door
heen geslagen en gelukkig kunnen we het contact nu
enigszins inhalen.
Hoe helpt het geloof in deze tijd?
Het is erg jammer dat de kerk nog in zeer beperkte
mate open kan zijn en dat de diensten in zeer
aangepaste vorm moeten worden gehouden. We
hebben de “normale” kerkdiensten met name gemist in
de periode tussen Pasen en Pinksteren. Het meest
missen we het niet samen komen met elkaar. Zelf
ervaar ik de achterliggende periode als een periode
van bezinning.
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Is alles waar we ons normaal gesproken mee bezig
De economische crisis die ons boven het hoofd hangt,
houden of druk over maken echt wel zo belangrijk?
en zeker zal doorzetten is iets waar we zeker nog mee
Niets is maakbaar is duidelijk gebleken. Dat is goed om
te maken zullen krijgen.
te beseffen.
Hoe helpt je geloof je in deze tijd en wat geeft
Wat geeft moed om door te gaan?
je de moed om door te gaan?
De grootsheid van de natuur. Hoe prachtig is zij!
Dat is best een moeilijke vraag. Natuurlijk vraag ik me
Mensen die naar elkaar (extra) zijn gaan omkijken.
af wat Gods plan is met de wereld. Zo veel mensen
Allerlei initiatieven om de wereld in deze periode van
over de hele wereld die in één keer alles om zich heen
meer menselijkheid te voorzien. Dat we nu meer
in zien storten; een vuurstorm die door de wereld
mogelijkheden hebben gekregen om ons te bewegen
raast. Gelukkig zie ik ook de positieve uitwerkingen,
geeft ook weer moed ook al moeten we niet
zoals de ongekende saamhorigheid en vriendelijkheid
overmoedig worden. Er is best nog een lange weg te
die ik om mij heen zie, de hernieuwde aandacht voor
gaan.
duurzaamheid en het besef dat deze (economische)
We geven de pen hierbij door aan Jan de Korte
crisis wel eens een belangrijk omslagpunt zou kunnen
Hartelijke groet, Patrick en Corina Heijnis
zijn in de manier waarop we met de aarde omgaan.
Het feit dat ik (en met mij vele anderen!) in staat ben
De tweede pen van Rob van Westen.
om juist deze goede dingen te zien beschouw ik als
een uiting van de hoop die mij door Christus en mijn
Ook ik kreeg het verzoek om een stukje te schrijven
geloof wordt geschonken. En opnieuw: gemakkelijk
voor deze rubriek, dus daar gaat-ie!
praten als je niet direct getroffen wordt, maar ik denk
Hoe beleef je deze Coronatijd?
dat we hier als mensheid met onze voeten terug op
Om eerlijk te zijn valt de Coronatijd ons niet zo zwaar.
aarde worden gezet. Laten we die boodschap met
De fysieke beperkingen van de lockdown liggen alweer
elkaar oppakken. En wat zeker ook helpt is dat we
een poosje achter ons, en ook dat was voor ons
weer naar de kerk kunnen. ’t Is nog lang niet hoe we
eigenlijk goed te doen, zeker in vergelijking met
het allemaal graag zouden willen, maar gewoon elkaar
andere mensen. Iedereen in onze directe omgeving is
weer ontmoeten, al is het op een afstandje, geeft
gelukkig gespaard gebleven voor de ernstige gevolgen
alweer zoveel meer ‘gemeentebeleving’. En misschien
van dit nare virus en hoewel we in gezinsverband
mogen we daar binnenkort zelfs weer zingen...
soms wel eens een klein beetje de hand lichten met de
Rob van Westen. Ik nodig graag de familie Lankhaar
anderhalvemetermaatregel (de meiden wonen niet
uit voor de volgende doorgeefpen.
meer thuis, maar ja...) letten we er toch zo goed
Sing-inn.
mogelijk op om de richtlijnen te volgen. Je kunt er van
Zondagmiddag 30 augustus is er een openlucht singalles van vinden, maar de mensen die ze opstellen
inn in de Krimpenerwaard.
weten honderdduizend keer meer van de materie dan
Locatie Stolwijk, grasveld bij Schoonouwensweg 58 om
wij zelf. Gelukkig zijn er heel veel anderen die er ook
14.30 uur. Info: www.hartvoordekrimpenerwaard.nl
zo over denken, zodat we samen het gewenste effect
Op deze site kan men ook lezen, dat mocht het slecht
bereiken. Jammer dat er ook mensen zijn die denken
weer zijn, de sing-inn geen doorgang vindt.
dat ze het zelf beter weten, maar gelukkig zijn die nog
ver in de minderheid, zij het wel een luidruchtige
Toch blijven leven.
minderheid. Natuurlijk hebben wij ten opzichte van
Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling
veel anderen gemakkelijk praten. We wonen lekker
en toch blijven zingen in het duister.
vrij, hebben veel ruimte om ons heen en het is ook
nog lekker weer. Zelfs thuiswerken is onder die
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
omstandigheden bijna een feestje. Wij hoeven niet
is in slaap vallen en wakker worden
naar Zandvoort of een overvolle surfplas voor een
als de zon weer opgaat.
beetje frisse lucht. Daar zijn we dankbaar voor. Als je
in je eentje driehoog achter in de stad woont of als
Is bij de storm op zee land ontdekken.
zzp-er zonder inkomen met kleine kinderen in een
Is in de ogen van de ander
vinexwijk ziet de wereld er heel anders uit... In
lezen dat hij je heeft verstaan.
economisch opzicht gaat het ons gelukkig ook nog
Zolang er nog hoop is, zolang is er ook bidden,
goed, al zal de toekomst uitwijzen of dat ook zo blijft.
en zolang zal God je in zijn handen houden.
Henri Nouwen
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