Gemeentebrief
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

18 september 2020
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
27
_______________________________________________________________________________________________
Meditatief
Gebed bij de opening van de bijbel - Lezing: Deut. 30:
Zondag 20 september
19, 20 en Hand 8: 26 – 39 – Psalm 84: 2 en 3 Kinderen - Preek - Lied: My lighthouse - Inleidende
woorden bij de belijdenis – Tekst van Verena Uitspreken van de apostolische geloofsbelijdenis Het joodse volk
Gebed - Vraag en antwoord - Zegen - Aansteken
viert dit weekend,
belijdeniskaars - Vraag aan de gemeente - Lied: Gebed
19 en 20
om zegen - Felicitatie namens kerkenraad - Dankgebed
september, Rosj
en voorbeden - NLB 416: Ga met God - Zegen Hasjana,
Orgelspel.
nieuwjaarsdag. De
afgelopen maand
werd elke dag één
keer op de sjofar, de ramshoorn, geblazen. Tijdens de
twee dagen van Rosj Hasjana klinkt de ramshoorn wel
honderd keer. De sjofar roept op tot inkeer, tot
zelfreflectie. De komende tien dagen onderzoekt God
de daden van zijn volk: ‘Hebben wij onze roeping waar
gemaakt? Hebben we iemand expres of onbewust
gekwetst?’ Tijd van inkeer, tijd om vergeving te vragen
aan God en aan elkaar, tijd om te beloven je leven te
beteren. Als de tien bezinningsdagen voorbij zijn, viert
men Jom Kippoer, grote verzoendag. Het Bijbelboek
Jona wordt gelezen. Na veel gebeden om genade voor
Israël wordt iedereen in de synagoge eraan herinnerd
dat álle mensen Gods kinderen zijn, zelfs al wonen ze
in Ninevé… (Zie ook: Op weg, september 2020)
Ds. Luci Schermers

Belijdenis- en startdienst anders dan verwacht!
Soms loopt het leven anders dan verwacht. Cathy van
der Vaart moest getest worden op corona en kreeg
donderdag de uitslag: positief. Dat betekent dat ze in
quarantaine moest en zondag geen belijdenis kan
doen. Ontzettend jammer.
Verena van den Hoven wil zondag wel graag belijdenis
doen. Jammer dat het niet samen kan, maar het is niet
anders. Te midden van de gemeente zal ze haar geloof
in God uitspreken en ook haar verlangen de weg van
navolging van Jezus te willen gaan. Een bijzonder
moment in haar leven en in dat van ouders en
grootouders.
Deze dienst is tegelijk ook de startdienst van een
nieuw kerkelijk seizoen. Vanwege Covid-19 geen
startaktiviteiten (behalve voor de kinderen). Misschien
een idee om iemand uit te nodigen voor een kop koffie
thuis of voor een wandeling?
We hopen dat u en jij de dienst mee viert door fysiek
aanwezig te zijn of te luisteren via kerkdienstgemist.nl.
Orde van dienst - Thema: Kiezen voor God
Orgelspel - Welkom - Lied: Samen in de naam van
Jezus - Stilte, bemoediging en groet Gebed - Loflied: 10.000 redenen tot dankbaarheid -

‘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.
Vorming en Toerusting
In SamenWijzer staat het aanbod van Vorming en
Toerusting. Voor elk wat wils: een Bijbelkring, een
digitale pub quiz, preekbespreking, etc.
De Bijbelkring is volgeboekt. Woensdagavond 23
september komen we voor het eerst bij elkaar van
20.00-21.30 uur in de Ontmoetingsruimte. We houden
de coronaregels in acht. Mocht u niet fit zijn, dan
graag afmelden.
Pastoraal inloopuur
Donderdagmorgen 24 september ben ik van 9.30 12.30 in de kerkenraadskamer aanwezig. Weet u
welkom om iets te komen vertellen, te melden, te
vragen. De koffie is klaar.
ds. Luci Schermers
Wel en wee
*Er zijn drie 70+ jarigen te melden deze week.
Op 20 september hoopt Lou Visser een jaar ouder te
worden en de dag daarna, op 21 september, viert Cor
van der Schans zijn verjaardag. Cobie Nieuwenhuizen
is op 23 september jarig. We wensen hen alle drie
een mooie dag en een gezegend nieuw levensjaar.
*Marcel vd Kooi heeft bij het mountainbiken een flinke
val gemaakt. Na een nacht in het ziekenhuis is hij weer
thuis, maar met een klaplong en drie gebroken ribben
heeft hij nog veel pijn. We wensen hem beterschap.
*Hans en Nel van der Meulen (Klaproosveld 11) willen
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u vertellen dat vorige week hun dochter Erika totaal
onverwacht is overleden. Erika was lid van onze
gemeente tot ze naar Terheijden in Brabant verhuisde.
Ze stierf tijdens een operatie. Zo verdrietig, zoveel
vragen. We denken aan Nel en Hans, maar ook aan Do
en Sandra van der Meulen met hun gezin. We wensen
hen kracht van Boven te kunnen om gaan met dit
verlies.
Voor de kinderen

Hoe blijf je jezelf?

Daniël is weggevoerd naar Babylon. Daar moest hij
leren om dienaar te worden aan het hof van koning
Nebukadnessar. Hij moest goed eten, want de koning
wilde dat hij er gezond uit zou zien. Maar Daniël mocht
vanwege zijn geloof niet alles eten en drinken: alleen
groente, fruit en water. Daarom vroeg hij of dat mocht
nemen in plaats van vlees en wijn. Dat vond men goed
en later zag hij er gezonder uit dan de anderen. Zo
kon Daniël zichzelf blijven en trouw zijn aan zijn God.
De jongere kinderen kunnen op hun werkblad laten
zien wat zij lekker vinden en wat Daniël at. Op het
werkblad voor de oudere kinderen staat een lef-test.
Het is moeilijk om jezelf te blijven in een vreemd land.
Durf jij jezelf te blijven? Test jezelf!
Veel plezier met de werkbladen!

Welkom in de dienst en bedankt voor uw
medewerking!
(Men kan zich ook aanmelden met de
aanmeldings-app)
Kinderen aanmelden voor de kindernevendienst
Heeft u de aanmeld-app al? Zo nee: gauw installeren
door onderstaande QR-code te scannen met uw
mobiele telefoon!
Vanaf 4 oktober wordt de kindernevendienst weer
voorzichtig gestart. Van Klaas Rigterink kregen wij het
verzoek of bij het aanmelden ook kan worden
aangegeven of, en zo ja hoeveel kinderen er mee naar
de kerk komen die naar de kindernevendienst willen.
Daarmee kunnen tijdig passende maatregelen
getroffen worden voor een veilige kindernevendienst.
In de app is die mogelijkheid inmiddels toegevoegd,
maar het verzoek is om ook als u zich per e-mail of
telefonisch aanmeldt, door te geven of en zo ja
hoeveel kinderen er naar de kindernevendienst willen.
Zo komen we elke keer weer een stapje verder!
Met vriendelijke groet,
Rob van Westen

Data kindernevendienst tot einde 2020 bekend
Vanaf 4 oktober is er om de week weer
kindernevendienst. Tijdens de adventsperiode is die er
tijdelijk elke week. Er wordt bekeken of het mogelijk is
om het kinderkerstfeest, dat traditioneel op de vierde
adventszondag plaatsvindt, op een of andere manier
door te laten gaan.
De geplande data zijn:
4 en 18 oktober; 1, 15 en 29 november; 6, 13 en 20
december (aangepast kinderkerstfeest).
De kindernevendienst gaat alleen door, als er geen
verder beperkende maatregelen van kracht worden.

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.

Eredienst 27 september 2020.
In deze dienst zal ds. R.P. van der Plicht uit
Moordrecht voor gaan.
Bloemen.
De bloemen van zondag 20 september
gaan naar Verena van den Hoven met de
felicitaties voor haar belijdenis.
Beste mensen,
Het product voor september is koffie er zijn al 22 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.
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COLLECTEN
Er wordt 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 van 20 september zijn
1ste Kerk in Actie Zending
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen
nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis
en haard verdreven en een groot deel van de bevolking
leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel
christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn
verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme
nood, een baken van hoop zijn. De kerk biedt hulp aan
mensen die zijn getroffen door geweld of moesten
vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s
waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het
herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen
en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen
van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het
hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers
herstel van de hele samenleving en hoop voor de
toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië.
Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in
onze steun aan zusters en broeders in Syrië. Kerk in
Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u mee? Samen
kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven!
2de Kerk
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden
bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21
O.v.v. van het collectedoel.

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden
bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21
O.v.v. van het collectedoel.
De Diaconie

Bedankt.
Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik namens
de gemeente kreeg. Ik ben ook erg blij met de
belangstelling van veel gemeenteleden. Nog steeds
ontvang ik geregeld kaarten, mailtjes, appjes en
telefoontjes.
Ik zit in drie medische trajecten: mijn brughoektumor
die voor het einde van dit jaar moet worden bestraald,
mijn tumor op de ruggengraat waarvan nog niet
bekend is of een operatie op korte of op langere
termijn moet plaatsvinden en een staaroperatie al dan
niet gecombineerd met een hoornvliestransplantatie.
Gelukkig zijn de genoemde tumoren op zich
goedaardig.
Het is voor mij nu afwachten wanneer alles precies
wordt gepland. Hartelijke groeten, Marianne Rigterink
COLLECTANTEN GEZOCHT
Kerk-in-Actie zoekt nog collectanten voor een collecte
bij ons op het dorp

Voor vluchtelingenkinderen op Griekse eilanden:
o.a. voor hulp met voedsel, kleding en onderwijs

Helpt u/ help jij mee? Omdat we geloven dat deze
kinderen recht hebben op een beter leven!
De collecte is van 29 november t/m 5 december
Opgeven kan bij Leny Kodde

0180523053

Ik geef de pen door aan Jan en Hetty Klerk

Wij kregen de pen door van Dick Eikelenboom
Hoe beleef je de corona-tijd? Wat is moeilijk c.q.
valt mee
De wereld stond ineens op z’n kop. Corona Covid-19.
Wij dachten het blijft misschien wel bij China, Wuhan,
en omgeving hangen. Maar niets was minder waar.
Het was net een olievlek, het breidde zich heel snel uit.
Er waren ineens over heel de wereld brandhaarden en
die kwamen ook in Nederland voor. Veel mensen
werden in korte tijd erg ziek, kwamen op IC terecht en
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veel van hen overleden. En dan schrik je wel als je
steeds de beelden ziet op TV. In Nederland kwam ook
de Lock-Down, in intelligente vorm. Minder
beperkingen vergeleken bij veel landen om ons heen.
En allerlei regels kregen we opgedragen. 1.50 mtr
afstand bewaren, hoesten in je elleboog, drukke
plekken vermijden enz. Geen bezoeken meer aan
verpleeghuizen, bepaalde afdelingen in ziekenhuizen
waaronder I.C. Geen bezoeken meer aan opa’s en
oma’s die nog zelfstandig wonen. Scholen, kerken,
kappers, restaurants, sportscholen, koren en vele
winkels gingen dicht. Bizar. Er werd gevraagd om
zoveel mogelijk binnen te blijven.
Dat viel ons zwaar omdat we best nog mobiel zijn. En
we moesten toch ook boodschappen doen. Dat zijn
we ook gewoon blijven doen. Veel handen wassen en
desinfectiemiddel gebruiken. We zijn ook niet echt
angstig of bang. Wel alert. Ondanks alle beperkingen
hebben we de kinderen en kleinkinderen veel gezien.
Ze hebben beide een grote tuin. Daar hebben we veel
gezeten weliswaar op afstand, maar we konden met
elkaar praten onder het genot van een kopje koffie,
thee of een glaasje wijn en af en toe een BBQ, Dat
was en is heel fijn. We hebben ook veel gefietst, met
de fietsendrager achterop de auto naar een mooie
streek gereden, en een fietstocht gemaakt. Brood en
koffie mee en heerlijk op een bankje van de natuur
genieten. En dat doen we nu nog steeds Afgelopen
week ook weer mooie tochten gefietst. Ook was het de
bedoeling dat we met zomervakantie naar Frankrijk
zouden gaan. Daar zouden we dit jaar voor de 15e
keer met onze dochter, schoonzoon en drie
kleinkinderen naar toe gaan. Dat hebben we wel
gecanceld. Ons hart zei ja maar het verstand zei nee.
We behoren toch tot de risicogroep. Ook al staan we
daar niet steeds bij stil. We zijn allemaal in Nederland
gebleven. En geen van allen hebben daar spijt van
gehad. Wij zijn de maand juni met de caravan naar
Ermelo geweest. En de laatste week van juli en de
maand augustus naar Heino, In Salland, Overijssel.
Prachtige natuur! Ook daar hebben we heerlijk gefietst
en gewandeld. We hebben genoten en mooi weer
gehad. Dus zo kunnen wij zeggen dat het ons tot op
heden mee gevallen is. We zijn wel van de 1.50 mtr
afstand houden en drukke plekken vermijden. Nu moet
ik er ook bij zeggen dat familie van beiden kanten,
vrienden en kennissen geen Corona hebben of hebben
gehad. Wij zijn daar tot op heden niet mee
geconfronteerd. Daar zijn we dankbaar voor. Want
wat een groot verdriet was het bij heel veel gezinnen.
En wat een druk lag er op het ziekenhuis personeel en
de wijkverpleging. Daar was veel gebed voor nodig.
Maar gelukkig kunnen we ook danken voor veel goeds
wat we wel hebben gekregen, o.a. dat we nog gezond
zijn en mobiel
Hoe helpt geloof in deze tijd?
Het geloof is er niet minder om geworden. We hebben
naar veel kerkdiensten via de laptop geluisterd en
gekeken. En ook de appjes zondagsmiddags van Luci
en tegenwoordig het Meditatief op de Gemeentebrief
waren en zijn heel bemoedigend. Nu gaan we weer
naar de kerk, maar het is zo heel anders. We missen
de regulieren kerkdiensten waar je met elkaar bent en
zingt tot eer van God. En na de dienst met elkaar
koffie drinkt.

Wat geeft moed om door te gaan?
Op ons zangkoor zingen we o.a. het volgende lied.
Hetty en ik vinden dit heel mooi het spreekt ons erg
aan vooral in deze tijd. Zo’n lied doet iets met je het
geeft ons moed om door te gaan.
Heer wil mij op uw vleugels nemen, zoals een arend
met haar jongen doet. Totdat de stormwind is
verdwenen dekt Gij mij met uwe vleugels toe.
Heer wil mij op uw vleugels dragen, zoals een arend
met haar jongen doet. Als ik vermoeid door zorg en
vragen, soms niet meer weet, hoe ik vliegen moet.
Want ik roep, Heer van dood en leven, vang mij op
voordat ik val. Blijf met uw liefde om mij zweven,
zodat ik nimmer vallen zal.
Heer, wil mij op uw vleugels leiden, zoals een arend
met haar jongen doet. Onder mij steeds uw vleugels
spreiden, in voor-, maar ook in tegenspoed.
Al zijn mijn vleugels lam geslagen, en vind ik vliegend
niet de weg terug. Ik voel uw vleugels die mij dragen,
mij vergezellen in mijn vlucht.
Want ik roep, Heer van dood en leven, vang mij op
voordat ik val. Blijf met uw liefde om mij zweven,
zodat ik nimmer vallen zal.
Wij geven de pen door aan Meanne Voogt.

