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Meditatief 
Een hele avond voor de tv zitten kan ik niet. Dan lees 
ik liever. Maar dit jaar heb ik er twee keer een avond 
voor uitgetrokken. Om naar ‘Zomergasten’ te kijken. 
De eerste keer wilde ik graag het gesprek zien met 
strafrechtadvocaat Inez Weski en afgelopen zondag 
volgde ik het gesprek met de minister van landbouw: 

Carola Schouten. Een boeiende vrouw, geboren en 
getogen in mijn geboortestreek. Als ze de provinciale 
weg achter de weilanden zag, wist ze: Eens trek ik ook 
de wijde wereld in. Dat heeft ze gedaan en het heeft 
haar veel gebracht. Wat me raakte was haar 
enthousiasme, haar zinnen nauwkeurig formulerend, 
haar kracht, maar ook haar kwetsbaarheid. Streng 

voor zichzelf, maar mild naar anderen. In alles blijft ze 
proberen de mens te zien. We zagen een stukje uit de 
film ‘The two popes’. Hoe paus Franciscus in het 
verleden van een medebroeder vergeving ontving voor 
iets wat hij echt niet goed had gedaan. De minister 
werd emotioneel. De film nodigde haar uit na te 
denken over de vraag: Ben ik wel goed genoeg? En 

hoe wonderlijk, zei de minister, je weet dat dat vaak 
niet zo is, en toch hoor je van godswege dat je geliefd 
bent. De vraag die ik uit het interview voor me zelf 
meenam en ook graag aan u wil stellen: Durf je met 
mildheid, met een genadevolle blik, naar je zelf te 
kijken? ds. Luci Schermers. 
 
Orde van dienst 23 augustus 2020 
Zondag hoop ik zelf voor te gaan. Meld u zich via de 
website aan wanneer u /jij komt? Een goede dienst 
gewenst! 

Orgelspel - Welkom – Psalm 87 - Bemoediging en 
groet - Kyriegebed Allen: Omdat U het bent - groter 
dan ons hart, die mij hebt gezien eer ik werd geboren 
- Een instrumentaal loflied - Gebed bij de opening van 
het woord – Voorlezen Psalm 67 (berijmd) - 
Schriftlezing Matt. 15: 21- 28 - Kindermoment – Lied: 
Samen in de naam van Jezus - Preek - Lied 647 - 
Dankgebed en voorbeden - Collecte - Lied 991: 1,2,3,6 
en 7 – Zegen. 

Volgende week zondag zal er aandacht zijn voor de 
kinderen die afscheid nemen van de 
kindernevendienst. Het zijn Jasmijn, Jordy, Sabri, Nikki 
en Amber. Aanvankelijk zou dit op 28 juni zijn, maar 
omdat er toen twee kinderen ziek waren ging het op 
die datum niet door. ds. Luci Schermers. 

 
 
 

Voor de kinderen  
Eens kwam er een wanhopige, niet-Joodse moeder bij 
Jezus. Ze vroeg hem haar zieke dochter te genezen. 
Jezus antwoordde: “Ik kan je niet helpen, omdat je 
niet uit Israël komt. Je geeft toch ook het brood dat 
voor de kinderen bedoeld is niet aan de honden?” De 
vrouw liet zich niet afschepen en zei: “Maar de honden 

eten toch van de kruimels van dat brood? Dan bent u 
er toch ook voor mensen die geen Jood zijn?” “Wat 
hebt u een groot geloof!”, zei Jezus. Haar dochter 
werd genezen. Zo weten wij dat de verhalen van Jezus 
voor iedereen zijn. Jullie horen ook bij de kinderen van 
het koninkrijk van God. Daarom is er op het werkblad 
van deze week ruimte om jezelf erbij te tekenen. Maak 

er een leuke, kleurige plaat van! 
(zie bijlage “Kruimels van het koninkrijk”.) 
 
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, 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. 
* Vorige week meldden we al de breuken in beide 
polsen bij mevrouw Gerda Kooistra na een ongelukkige 
val tijdens haar vakantie. 
Afgelopen woensdag is ze geopereerd aan haar rechter 
pols en heeft hierdoor nog veel pijn. 
We wensen haar uiteraard een volledig herstel toe. 
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* We noemen hier, zoals gebruikelijk, de namen van 
de jarige 70+-ers in de komende week: 
de heer J. Klerk op 25 augustus, mevrouw C.J. van 
Vliet-Kwinkelenberg op 28 augustus. 
* De (aangepaste) kerkdiensten verlopen door de 
aanmeldingen meestal goed. 
Hoewel we tijdens en na de dienst voorlopig weinig 
contact met elkaar kunnen maken vanwege de 
noodzakelijke afstand en we helaas ook nog steeds 
niet kunnen zingen tijdens de dienst, kunnen we elkaar 
toch weer enigszins ontmoeten en spreken, o.a. op het 
kerkplein. 
 
Eredienst 30 augustus 2020 
In deze dienst zal onze ds. Luci Schermers voor gaan. 
 
Bloemen. 
 

                 De bloemen van zondag 23 augustus   
                 zijn voor Mw. G. Kooistra. 
 
 
 
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 
23 augustus zijn: 1e Kerk in Actie zending en de  
2e Eigen jeugdwerk 

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 25 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. 
 

SamenWijzer. 
“De redactie verzoekt u de kopij voor SamenWijzer 
36.1 over de periode 6 september t/m 25 oktober 
2020 uiterlijk zondag 30 augustus a.s. bij de 
redactie in te leveren.” 
 

Ik geef de pen door aan……    
Goedendag allemaal, mijn naam is 
Jan de Korte en ik kreeg van Patrick 
Heijnis de doorgeefpen met het 
verzoek iets te schrijven over: 
 
Hoe beleef je deze coronatijd? 
Wat is moeilijk of valt mee?  
Ik vind het een verwarrende tijd. Het is met name 
moeilijk voor mensen die het niet goed begrijpen, 
zoals mensen die (gedeeltelijk) dement zijn en geen of 
(sinds kort) weinig bezoek mogen ontvangen. Die zijn 
toch wel erg eenzaam.  
 

Wat ook heel schrijnend is, is dat er een kennis van 
me overleden is aan het corona-virus en zijn vrouw 
mocht niet eens bij de begrafenis zijn. Mijn 
vrijwilligerswerk werd een stuk minder, dat wordt nu 
weer langzaam opgevoerd. Zo had ik in juli een 
gesprek met twee mensen, dat duurde anderhalf uur 
maar wel met een mondkapje op, erg warm hoor. 
Wat ook bijzonder was, is het huwelijk van mijn zoon. 
In 2019 gepland om in mei 2020 te trouwen. De opzet 
was na het huwelijk een bescheiden feestje thuis en 
dan na twee weken met ongeveer 25 mensen naar 
Portugal (waar de ouders van mijn schoondochter 
wonen) om daar een echt feest te houden. 
Werkelijkheid: Met zes mensen naar het gemeentehuis 
en verder niets!! 
Maar dat is allemaal niet zo erg. Als iedereen de 
corona voorzorgsmaatregelen maar nakomt, dan moet 
het toch mogelijk zijn om het enigszins onder controle 
te krijgen. Maar dat het nog lang gaat duren, daar ben 
ik wel van overtuigd. 
Hoe helpt het geloof je in deze tijd? 
Doordat ik scriba ben, heb ik ook te maken met de 
organisatie van de kerkdiensten. Met name de 
diensten in juni waarbij slechts 5 á 7 personen 
aanwezig waren, hebben mij toch wel steun gegeven. 
Wat geeft je de moed om door te gaan? 
De verbondenheid van de gemeenteleden is voor mij 
erg hoopvol. De reacties van jullie op de oproep om 
Mufaro Zwinowanda te helpen vond ik geweldig en zijn 
voor mij een teken dat we altijd voor elkaar klaar 
staan als het nodig is. 

Groeten, Jan de Korte. 
Ik geef de pen door aan Jan van der Leeden. 
 

Sing-inn. 
Zondagmiddag 30 augustus is er een openlucht sing-
inn in de Krimpenerwaard. 
Locatie Stolwijk, grasveld bij Schoonouwensweg 58 om 

14.30 uur. Info: www.hartvoordekrimpenerwaard.nl 
Op deze site kan men ook lezen, dat mocht het slecht 
weer zijn, de sing-inn geen doorgang vindt. 
 

Invulling bijzondere diensten. 
Beste gemeenteleden, 
Met de coronacrisis is het ook voor de 
liturgiecommissie zoeken naar een goede invulling van 
bijzondere diensten. Bij ons is de vraag 
binnengekomen of we een buitendienst kunnen 
organiseren. We vinden dit een goed idee, maar voor 
de zomer is het wat kortdag. We willen daarom kijken 
of het mogelijk is de Kerstnachtdienst buiten te vieren, 
bijv. op het plein voor het cultuurhuis. We kunnen die 
nacht dan iets bijzonders aanbieden aan het hele dorp! 
Dat vraagt wel het een en ander aan organisatie. 
Daarom de vraag of er gemeenteleden zijn die het leuk 
vinden hierover mee te denken? Als je hier ook 
enthousiast van wordt, meldt je dan aan via 
ankepoelstra@hotmail.com, vóór 4 september. Dan 
zijn we hopelijk ruim op tijd om een mooie 
kerstnachtdienst te organiseren! 
Namens de liturgiecommissie, Anke Poelstra 
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