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Meditatief 
Zondag 13 september 
Trouwe Vader, we bidden U voor de vluchtelingen op 
Lesbos, opgeschrikt door een allesverwoestende brand 
in kamp Moria. Voor de zoveelste ramp in hun leven 
op de vlucht geslagen. Erbarm U over hen die alles 
verloren hebben en geconfronteerd worden met 

onmenselijkheid en boosheid van anderen. Wees bij 
deze vluchtelingen, verlaat hen niet. We bidden U voor 
hulpverleners, die in deze moeilijke situatie doen wat 
ze kunnen. Bescherm hen en zegen het werk dat zij 
doen voor kinderen, zieken, zwangeren, ouderen. Help 
de organisaties die hard werken aan een 
noodoplossing, zodat de vluchtelingen niet lang 

onbeschermd en zonder eten en drinken hoeven te 
zijn. Wees bij de hulpverleners, zegen hun werk. We 
bidden voor degenen die beslissingen moeten nemen 
over de situatie van deze vluchtelingen. Dat zij hun 
verantwoordelijkheid nemen. Dat inzicht en inkeer, 
barmhartigheid en humaniteit het winnen van politieke 
belangen en korte-termijn benaderingen. Dat zij zich 

gesteund voelen door de samenleving, door kerken, 
door U. Dit bidden wij in Jezus' naam. Amen. 
(www.kerkinactie.nl) ds. Luci Schermers 
 
Eredienst 13 september 2020. 
In deze dienst zal Mevr. ds. H. van Briemen uit Capelle 
aan den IJssel voor gaan. 
Orde van dienst 13 september 2020 
Orgelspel - Welkom en mededelingen - Opw 145: U zal 
ik loven Heer - Bemoediging en groet - NLB 139 b: 
Heer, U doorgrondt en kent mij – Gebed - 
Genadeverkondiging: I Joh 2: 1, 2 - Leefregel: 
Romeinen 12: 18 - 21 - NLB 833 Neem mij aan zoals ik 
ben - Schriftlezing: Gen. 50: 15-21 - NLB 107: 1, 2 , 19 
Gods goedheid houdt ons staande - Preek: “Jozef en 
het familiealbum – een afspiegeling” halverwege de 
preek een luisterlied: instrumentaal 'God is getrouw' - 
NLB 727: 1, 2 en 10 Voor al uw heil’gen in uw 
heerlijkheid - Dankgebed en voorbeden - NLB 904: 1 
en 7 Beveel gerust uw wegen – Zegen-Orgelspel 
 
‘Amen’ na de zegen. 
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering is 
gesproken over wel of niet zingen door de gemeente 
tijdens de kerkdienst. Afgesproken is om dit voorlopig 
nog niet te doen omdat er geen mechanische ventilatie 
is. Dan is het zoeken naar andere manieren om God de 
lof te brengen of om in te stemmen met wat gezegd is. 
We bidden gezamenlijk hardop het ‘Onze Vader’ en we 
willen u en jou ook vragen om na het amen van de 
predikant aan het einde van de dienst dit Amen als 
gemeente te herhalen. 
 

Belijdenis- en startdienst. 
Volgende week zondag hopen Cathy van der Vaart en 
Verena van den Hoven belijdenis van hun geloof te 
doen. Prachtig dat twee jonge mensen te midden van 
de gemeente hun geloof in de Eeuwige willen 
uitspreken en de intentie hebben om de weg van 
navolging van Jezus te willen gaan. U bent uitgenodigd 

de dienst mee te vieren door fysiek aanwezig te zijn of 
te luisteren via www.kerkdienstgemist.nl. Zoals elke 
zondag wordt ook nu nauwgezet bekeken hoe we deze 
dienst volgens de regels van RIVM en PKN kunnen 
vieren. ds. Luci Schermers 
 
Voor de kinderen  

Hartelijk vergeven.  
Petrus vroeg eens aan Jezus hoe vaak je iemand moet 
vergeven die je lelijke dingen heeft aangedaan. ”Toch 
niet vaker dan zeven keer?” “Geen zeven keer, maar 
ontelbare keren!”, zei Jezus en hij begon te vertellen. 
Er was eens een man die wel tienduizend muntstukken 
aan de koning moest terugbetalen. De man viel op zijn 

knieën en smeekte of hij over een tijd het geld terug 
mocht geven. De koning kreeg medelijden en zei, dat 
hij niets meer hoefde te betalen. Blij huppelde de man 
het paleis uit. Maar daar zag hij iemand van wie hij 
nog honderd munten kreeg. “Betaal me het geld 
meteen terug“, zei hij tegen die persoon. Maar die 
smeekte op z’n knieën, of hij het geld later mocht 
geven, want hij had helemaal niets. Toen werd die 
man boos en zei: “Ik stop je in de gevangenis, totdat 
je alles hebt betaald.” De koning hoorde ervan en 
werd heel kwaad. Hij liet de man voor wie hij zo goed 
was geweest, halen en zei: “Jij bent niet waard, dat ik 
je zoveel geld heb kwijtgescholden, als jij geen 
medelijden hebt met iemand die jou een klein bedrag 
moet betalen. Je zult mij die tien duizend muntstukken 
tot de laatste cent teruggeven.” God vergeeft ons 
zoveel kwaad, dan moeten wij het nare dat iemand 
ons aandoet toch ook van harte vergeven? Voor jong 
en oud is er werkblad met een spel waarmee je een 
hart bij elkaar puzzelt om elkaar hartelijk te vergeven. 
Speciaal voor de oudere kinderen is er een werkblad, 
waarop je een stripje kunt afmaken. Daarin kun je 
laten zien, hoe de man die miljoenen kwijtgescholden 
is, had moeten reageren toen hij de man zag van wie 
hij maar een klein bedrag tegoed had.  
Heel veel plezier ermee! 
(Zie bijlage 1 “Hartelijk vergeven” voor jonge kinderen 
en bijlage 2 “Hartelijk vergeven” voor de wat oudere 
kinderen) 
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De kindernevendienst start in oktober. 
Goed nieuws! Met ingang van 4 oktober a.s. is er weer 
kindernevendienst, als er geen verdere beperkende 
maatregelen komen. Nog niet wekelijks, maar 
voorlopig twee keer per maand. Houd de komende 
Gemeentebrieven in de gaten voor de details! 
 
Vorming en Toerusting. 
In SamenWijzer vindt u een aanbod van Vorming en 
Toerusting. Voor elk wat wils: een bijbelkring, een 
digitale pubquiz, preekbespreking, etc. Voor de 
bijbelkring de vraag om aan te melden voor 16 
september! Welkom! 
 

 
 

 
 
Hoi, 
Je hebt de uitnodiging in handen voor het nieuwe 
seizoen Rock-Steady welke een samenwerking is van 
beide kerken in Krimpen aan de Lek. Nu denk je 

misschien; Rock Steady, kan dat wel in Corona tijd? Ja 
dat kan, en we gaan er natuurlijk alles aan doen om te 
zorgen dat het ook veilig is allemaal.  
 
 

We willen je met deze flyer weer uitnodigen voor een 
nieuw seizoen met veel gezelligheid, lekker eten en 
een nieuw programma met weer nieuwe onderwerpen. 
We hebben vorig seizoen niet af kunnen maken dus 
we hebben nog wat in te halen. 
In deze flyer vind je alle data voor het nieuwe seizoen.  
De bedoeling van Rock-Steady is om op een leuke 
manier meer te weten te komen over het geloof.  Het 
helpt je meer te begrijpen van God en de Bijbel.  We 
beginnen de avond door met elkaar te eten, daarna ga 
je met je groep aan de slag. Er is volop ruimte voor 
vragen en discussie, een beetje op je stoel zitten en 
alleen luisteren is er dus mooi niet bij. Zit je op het 
voortgezet onderwijs of hoger en lijkt dit alles je wel 
wat? Kom dan ook!!  
 
Rock Steady is altijd op dinsdag en de eerste avond is 
op 22 september. We beginnen om 18:00 uur met 
eten maar je kan ook later aanschuiven natuurlijk. 
Hieronder vind je alle gegevens. Heb je een vriend of 
vriendin die het ook leuk lijkt om te komen? Neem die 
dan mee! Het maakt niet uit of, en van welke kerk je 
bent, iedereen is welkom.  
Om ongeveer 20:00 uur is Rock Steady weer 
afgelopen. 
Hierbij de data voor de Rock Steady avonden:  
22  september 2020     
6 & 27  oktober  2020 
10 & 24  november 2020 
8  december 2020  
12 & 26  januari  2021 

19  februari  2021 
2 & 16 & 30 maart  2021 
Waar?? en hoe laat?? Om 18:00 uur (tot 20:00 uur) 
In ‘t  Voorhof (Kerk aan de Lek) naast de pont 
Iets meenemen?? Nee, niets! Alleen jezelf en 
iedereen uit je vriendenkring die ook mee wil. De 
avonden zijn gratis maar we collecteren wel voor een 

goed doel.  
Ben je 18+ en kan je niet op de dinsdag?  
Er zijn twee andere groepen die samenkomen op een 
andere tijd. Dat zijn ‘real life’ en ‘het goede leven’. 
Voor informatie over deze en andere groepen vind je 
de contactgegevens op voorkant van de flyer. (zie 
bijlage “startzondag jeugd”) 

Goed doel  
Dit seizoen halen we geld op voor stichting SEED. Zij 
doen scholingsprojecten in de armste delen van India 
om kinderen en ouderen een betere toekomst te 
bieden. Tijdens een van de Rock Steady avonden 
komen ze er zelf over vertellen. 
 
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.  
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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! 

(Zie ook de mededeling van de aanmeld-app.) 
 
Aanmelding zondagsdienst via app.  
Heb je ‘m al geïnstalleerd? De app om je aan te 
melden voor de kerkdiensten? Een aantal mensen 
heeft ‘m al geïnstalleerd en uitgeprobeerd. Handig 
voor jezelf, en ook voor de eredienstcommissie, omdat 
die aanmeldingen automatisch verwerkt kunnen 
worden. 
Voor de dienst van afgelopen zondag hebben we ‘m 
voor het eerst gebruikt, en alles werkt perfect! Nu nog 
wat meer mensen die ‘m echt gaan gebruiken. 
Dus: doe jezelf en ons een plezier en download de app 
door onderstaande QR code te scannen met je 
telefoon, registreer je gegevens en meld je aan voor 
de dienst van zondag. Of de week erna.. of die 

daarna... 
Voor meer informatie kun je terecht op de website van 
de kerk: www.ontmoetingskerkkrimpen.nl. 
[zie QR-code]. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wel en wee. 
* Deze week zijn er geen 70+-jarigen te melden. 
* De (aangepaste) kerkdiensten verlopen door de 
aanmeldingen meestal goed. Weliswaar kunnen we 
tijdens en na de dienst voorlopig weinig contact met 
elkaar maken vanwege de noodzakelijke afstand en 
kunnen we helaas ook nog steeds niet zingen tijdens 
de dienst, we kunnen elkaar wel enigszins ontmoeten 
en spreken. We hopen, ondanks alles, dat er toch een 
verbinding is tussen de mensen die thuis de kerkdienst 
beluisteren en de mensen die in de kerkzaal zitten. 
 
Jongerengespreksgroep 
Zondagavond is er een bijeenkomst van de 
jongerengespreksgroep. Via Zoom wordt het gesprek 
met elkaar aangegaan. Het is de bedoeling dat jullie 
iets voor 19.00 uur klaar zitten achter pc of laptop. 
 
Eredienst 20 september 2020. 
In deze dienst zal onze ds Luci Schermer voor gaan. 
 
Om over na te denken. 
· Ons geloof wankelt wel eens, maar Gods trouw nooit. 
· Het geloof is een stok om op te leunen, niet om  
  anderen mee te slaan. 
· Vertel God niet (alleen) hoe groot je probleem is,  
  maar vertel je probleem hoe groot je God is. 
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COLLECTEN 
Vanaf aanstaande zondag wordt er weer 
gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan 
om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om 
geld over te maken, daar de kerkdiensten door een 
beperkt aantal mensen worden bezocht. Bij voorbaat 
bedankt. 
· 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 13 september zijn: 
De 1e collecte PKN: Collecte Jeugdwerk. 
De collecte van vandaag is bestemd voor het 
jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 
plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk 
georganiseerd. 
Op die manier leren we over en van God en elkaar. 
Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen 
op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en 
geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en 
samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-
alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om 
gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond 
hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk 
duidelijk in een brede behoefte te voorzien. 
Geef in de collecte voor het jeugdwerk van de 
Protestantse Kerk en help mee om kliederkerk te laten 
groeien, zodat op meer plaatsen mensen van 
verschillende generaties samen creatief aan de slag 
gaan met Bijbelverhalen. Van harte aanbevolen. 

De 2e collecte: Samenwijzer. 
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 september is koffie er zijn al 14 
pakken 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. 
 

Hartelijk dank. 
Lieve mensen, 
Terugkijkend en denkend op de afgelopen maanden 
van deze corona tijd besef ik me nog meer dat het fijn 
is bij de ONTMOETINGSKERK lid te zijn. 
Iedere week de gemeentebrief, dat we naar de kerk 
weer kunnen en dan nogal het welgemeende 
medeleven, met ons als oudere gemeenteleden. Heel 
veel kaarten van jong en oud lagen er steeds weer in 
de brievenbus en telefoontjes. Aan iedereen, onze 
heel, heel hartelijke dank, want wat wordt er veel werk 
verzet, door kerkenraad en commissies. 
Vriendelijke groet van Aart en Greet Klip. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik geef de pen door aan…… 

 

 
Wij kregen de pen door van de Fam. van den Leeden. 
 
Hoe beleef je de corona-tijd? Wat is moeilijk c.q. 
valt mee? 
De eerste periode vond ik heel heftig. Door heel veel 
plannen en afspraken moest een streep gehaald 
worden. Alle uitzendingen over corona en informatie 
omtrent de pandemie waren belangrijk. Geen bezoek 
van en aan de kinderen.  Gedoe in winkels, 
schoonmaken van de winkelwagentjes. Afstand 
houden, enz. Kom je iemand tegen dan maak je een 
omtrekkende beweging. Het is allemaal heel 
onnatuurlijk. Op den duur voeg je je in het nieuwe 
normaal, wennen zal het nooit doen, en houd je je 
strikt aan de regels. Uit de informatie over corona pik 
je alleen de dingen die voor jou of je omgeving 
belangrijk zijn. Ten opzichte van veel mensen voel ik 
mij toch bevoorrecht, ik behoor weliswaar tot de 
kwetsbare ouderen. Ik ben nog goed gezond, 
wandelen, fietsen, tennissen en zeilen heb ik weer 
opgepakt. En met in achtneming van de regels zijn 
bezoeken van en aan de kinderen en naaste familie 
weer mogelijk. Deze week heb ik, met 4, in de auto 
een mondkapje opgehad. Het was maar 10 minuten 

rijden. Warm en niet comfortabel is mijn ervaring. En 
toen dacht ik ook aan mensen die in hun beroep de 
hele dag zo’n mondkapje op moeten hebben. Ik vind 
het echte kanjers. Moeilijk vond ik de crematie van een 
goede vriend. Je gevoelens delen, elkaar steunen, 
nabij zijn, het is allemaal niet mogelijk en daardoor 
heel zwaar. Ik leef ook mee met ouderen die aan huis 

gebonden zijn en zich door deze situatie eenzaam 
voelen. Dat lijkt mij heel erg. 
 
Hoe helpt geloof in deze tijd? 
Mijn geloof is in moeilijke tijden een stabiele factor. 
Het gaat er vaak niet om wat je overkomt maar hoe je 
er mee omgaat. 
Er zijn digitaal veel mogelijkheden om je geloof te 
ondersteunen/te voeden. 
Uitzending gemist, Nederland zingt, eo radiogids, enz. 
Het hoeft niet altijd een hele preek te zijn. Soms zijn 
een paar worden in een lied, een mooie tekst al 
voldoende om je een oppepper te geven. 
Ik ben altijd dankbaar dat er in mijn jonge jaren een 
basis gelegd is door ouders, leerkrachten. 
En ik later mijn eigen geloofsbeleving verder 
ontwikkeld heb. 
Riet en ik hebben daar met name in de tijd dat ze ziek 
was, en ook daarna heel veel steun aan gehad. 
 
Wat geeft moed om door te gaan? 
Ik ben optimist en oplossingsgericht. 
Je merkt dat er plaatselijk, regionaal en ook landelijk 
mensen creatief zijn in het zoeken van mogelijkheden 
om voor de dingen die belangrijk zijn in het leven 
nieuwe vormen te vinden. 
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Daarom wil ik deze gelegenheid gebruiken om mijn 
waardering/dank uit te spreken naar: 
Onze dominee Luci Schermers, zeer creatief in het 
vinden van nieuwe vormen. 
De kerkenraad, voor al het door corona, extra werk. 
De commissie die de kerkdiensten, met inachtneming 
van alle regels, organiseert. 

De scriba voor het verzenden van de zondagsbrieven, 
als hij binnenkomt ga ik er altijd eerst even voor zitten. 
Een prima mogelijkheid om je toch verbonden te 
voelen met elkaar.Het verzorgen van de 
zondagsbrieven door fam. Wagemakers en Teeuwen. 
De redactie van Samenwijzer, ook een blad dat ons 
met elkaar verbindt. Alle mensen die hun steentje 

bijdragen als het gaat om aandacht voor elkaar te 
hebben. Bovenstaande geeft mij moed om door te 
gaan. We gaan in ieder geval niet bij de pakken neer 
zitten en hopen op betere tijden. 
Dick Eikelenboom. 
 
Ik geef de pen door aan Jan Klerk. 

 
Kerk in actie: Moeilijke situatie Kerken in Syrië. 
De jarenlange burgeroorlog in Syrië laat diepe sporen 
na: meer dan 12 miljoen mensen zĳn van huis en 
haard verdreven en een groot deel van de bevolking 
leeft in armoede. Eerst was het de oorlog, nu is het 
vooral de armoede die mensen in Syrië het leven 
onmogelijk maakt. Een sterke kerk helpt hen om het 
vertrouwen in de toekomst terug te krijgen. Steun uit 
Nederland is daarbij onmisbaar. Kerk in Actie vraagt 
daarom ook in 2020 aandacht voor het werk van de 
kerken in Syrië. In de enorme nood blijven zij een 
baken van hoop. 
Na jarenlange oorlog staat de Syrische bevolking nu 
oog in oog met een nieuwe vijand: armoede. “De 
snelle ontwaarding van de Syrische pond zorgt ervoor 
dat zelfs eerste levensbehoeften onbetaalbaar zijn 
geworden”, zegt Sara Savva, coördinator van de 
diaconale afdeling van de Grieks-Orthodoxe Kerk in 
Syrië. Tegelijkertijd maken de internationale sancties 
tegen Syrië het lastig om aan grondstoffen te komen, 
zoals meel voor brood. Acht op de tien Syriërs leeft 
onder de armoedegrens. 
Zorgelijke situatie 
Wilbert van Saane, vanaf deze maand uitgezonden 
door Kerk in Actie naar Libanon waar hij lesgeeft aan 
theologiestudenten op de Near East School of 
Theology, spreekt vaak Syrische studenten. “Ze willen 
niet terug”, zegt hij. “Ze zien geen vooruitgang, hun 
land zit klem.”  
 
 

Corona maakt de situatie nog zorgelijker, zegt ds. 
Harout Selimian, predikant in Aleppo. “Terwijl we 
worstelen om de gevolgen van de oorlog te boven te 
komen, worden we geconfronteerd met de gevolgen 
van de coronapandemie en daardoor met extra 
faillissementen en werkloosheid.” De cijfers die Dick 
Loendersloot, noodhulpcoördinator voor Kerk in Actie 

in het Midden-Oosten, over het aantal Syrische 
vluchtelingen heeft, bevestigen het beeld van hun 
schroom om terug te keren:  
“De oorlog heeft gezorgd voor 4,8 miljoen 
vluchtelingen – geregistreerd en niet-geregistreerd.  
Hiervan zijn er slechts 200.000 naar Syrië 
teruggekeerd. En van de 5,4 miljoen ontheemden zijn 

1,2 miljoen mensen naar hun woonplaats 
teruggegaan.” 
Opbouw 
Kerken blijven hulp bieden aan mensen die zijn 
getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht 
hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen 
voorzichtig terugkeren, helpt de kerk bij het herstel 

van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en 
gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen 
van een gemeenschap. Zelfs op plekken waar de rust 
is weergekeerd, werkt de kerk vaak nog vanuit deels 
kapotgeschoten of verbrande gebouwen. “Gebrek aan 
geld belemmert het herstel”, zeggen Harout Selimian 
en Sara Savva. De opbouw van de kerk hangt voor een 
belangrijk deel af van de steun van kerken uit het 
westen. En die zien ze in Syrië de laatste twee, drie 
jaar afnemen. “Er treedt moeheid op. En door de 
coronacrisis raken westerse kerken meer op zichzelf 
gericht”, merkt Wilbert van Saane. “Het komt nu aan 
op trouw!” 
De opbouw van de kerk is van wezenlijk belang voor 
de opbouw van het land en dat heeft alles te maken 
met de plek die de kerk in Syrië inneemt. “De kerk is 
het middelpunt van de gemeenschap, voor christenen 
en voor niet-christenen. Ze vervult een rol die in 
Nederland overeenkomt met de rol van de overheid. 
Hulp komt het eerst bij de kerk vandaan. Een sterke 
kerk is voor Syriërs onmisbaar om het vertrouwen in 
hun land terug te krijgen”, zegt Harout.  
Steun de kerk in Syrië 
‘Bouw de kerk in Syrië weer op’, zo heet de driejarige 
campagne die Kerk in Actie in 2019 is gestart. Geef op 
20 september tijdens de collecte of maak een gift over 
op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in 
Utrecht o.v.v. Noodhulp Syrië.  
kerkinactie.nl/najaarsactie 
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