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Meditatief 
Zondag 4 oktober 

Na het meditatief van vorige week geschreven door 
Jan van der Leeden nu een morgengebed van Dietrich 

Bonhoeffer – aangereikt door Quirine Lodder.  

 
Tot U, God roep ik in de vroege morgen.  

Help mij te bidden  
en mijn gedachten te richten op U;  

ik kan het niet alleen. 

 
In mij is duisternis, bij U is het licht.  

Ik ben eenzaam, U verlaat mij niet;  
Ik ben bevreesd, bij U is hulp;  

Ik ben onrustig, bij U is vrede;  
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld;  

Ik begrijp uw wegen niet, maar U kent mijn weg. 

 
Orde van dienst. 

Vanmorgen zal ds. Arend Noordam voorgaan. We zijn 
blij met zijn komst en zien uit naar een inspirerende 

dienst!  

Orgelspel - Welkom en mededelingen - Zingen Ld 
121:1 en vers 4 wordt voorgelezen - Bemoediging, 

groet en drempelgebed - Luisteren: Lied 997:1,2,4 - 
Gebed om ontferming - Leefregel Ex 20 - Ld 864:1 - 

Gebed bij de opening van de schriften - Kinderen naar 

nevendiensten - Zingen: Ld 119: 1, 21 - Lezing: 1 Sam 
24:1-23 en lezing: 2 Tim 1:6-14 - Zingen Ld 974:1, 2 – 

Overdenking - Zingen: Ld 841:1,4 - Dankgebed, 
voorbede, stil gebed, Onze Vader – Zingen Ld 425 - 

Zegen (antw gemeente: amen) 
 

Wel en wee. 

* Deze week zijn weer een aantal 70+-jarigen te 
melden: 

   Mevr. G. Wagemakers op 2 oktober 
   Dhr. A. Klip op 5 oktober 

   Mevr. Nederlof op 7 oktober 

   Mevr. Polhuijs op 8 oktober 
* De (aangepaste) kerkdiensten verlopen door de 

aanmeldingen meestal goed. 
Door de aangescherpte maatregelen van de afgelopen 

week is het zingen tijdens de dienst (waar we eigenlijk 
een beetje op gingen hopen) voorlopig nog niet 

mogelijk. 

Weliswaar kunnen we tijdens en na de dienst weinig 
contact met elkaar maken vanwege de noodzakelijke 

afstand, we kunnen elkaar wel enigszins ontmoeten en 
spreken. 

 

 

We hopen, ondanks alles, dat we ons als gemeente 
verbonden blijven voelen met elkaar, zowel met 

'thuisblijvers' als met kerkgangers. 
Tot slot de bekende woorden uit Psalm 42: 

Hart onrustig vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel. 
hoop op God en wees geborgen, 

Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 

vindt mijn ziel het danklied weer. 

Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven Hij. 

 
Voor de kinderen.  

Route van de kinderen naar de nevendienst Komende 
zondag is er voor het eerst van dit seizoen 

kindernevendienst. Er is een coronaprotocol opgesteld 

om de kinderen verantwoord naar de 
kerkenraadskamer te laten gaan. Op onderstaand 

kaartje is te zien welke route de bedoeling is. De 
gezinnen met kinderen voor de nevendienst krijgen 

een plekje op de uiteinden van het middenvak en het 

rechter vak. Op de heenweg wordt de rode route 
gebruikt, op de terugweg de groene.  

 
 

Het is fijn, als de kinderen daar een beetje op worden 

voorbereid.  
 

 
Vergeet niet uw kind(eren) apart aan te melden! We 
hopen weer veel kinderen te zien de komende periode. 

De leiding van de kindernevendienst 
 

Data kindernevendienst tot einde 2020 bekend. 
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. 
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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 
 

     
 

De kerkdienst op TV 

De kerkenraad heeft ingestemd met het plan om de 
kerkdiensten niet meer alleen met geluid, maar ook 

met beeld uit te gaan zenden via kerkdienstgemist.nl. 
Het ziet er niet naar uit dat we op korte termijn van de 

coronamaatregelen af zijn, dus het blijft behelpen in 
de kerk. En hoewel we positieve reacties krijgen op de 

geluidsuitzendingen denken we dat beeld zeker een 

toegevoegde waarde heeft voor mensen die niet naar 
de kerk kunnen of willen komen. 

We hebben de afgelopen tijd goed ons licht 
opgestoken, en gelukkig zijn er veel kerken ook mee 

bezig, dus er is veel informatie en veel te leren van 

wat anderen goed en fout doen. Een belangrijk aspect 
is dat je beter niks kunt doen dan half werk, vooral als 

het gaat om de kwaliteit van de beeldregie. Daarom 
zetten we daar ook goed op in. Gelukkig hebben we de 

beschikking gekregen over goede spullen, en hebben 

we Jan van de Vrie, die al lang bij RTV 
Krimpenerwaard camerawerk doet, bereid gevonden 

om het videoteam de fijne kneepjes te leren. De 
komende tijd gaan we aan de slag met de uitvoering, 

en dat is meer dan alleen camera’s ophangen en gaan. 
Om te beginnen kunnen we een paar enthousiaste 

mensen gebruiken die samen het videoteam gaan 

vormen. Heb jij of hebt u zin om samen met een paar 
anderen het uitzenden van de kerkdiensten mogelijk te 

maken en het videoteam vorm te geven, dan kun je 
dat aan Jan of mij laten weten. Ervaring is niet vereist, 

wel wat gevoel voor beeld en een groot teamgevoel. 

 
 

 
 

Verder is er nog veel meer te doen, van het maken 
van bordjes om de kerkgangers ervan op de hoogte te 

stellen dat er gefilmd wordt (wees gerust, de camera’s 
komen achter in de kerk, we letten goed op de AVG-

regels) tot het installeren en leren bedienen van de 

techniek en de communicatie met de gemeente over 
wat we doen. U hoort nog van ons! 

Namens het videoteam in oprichting, Rob van Westen 
 

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! 
(Men kan zich ook aanmelden met de  

aanmeldings-app) 

 
Eredienst 11 oktober 2020. 

In deze dienst zal ds. Luci Schermers voor gaan. 
 

Bloemen. 

                De bloemen van zondag 4 oktober zijn voor  
                de hr. en mw. v.d. Meulen, Klaproosveld 11  

                ter bemoediging.  
                Tweede bos is voor Mw. Marjan Landman- 

                Sluyter als groet van de gemeente.  
  

Product van de maand. 

Beste gemeenteleden, 
Het product voor oktober is tandpasta. 

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. Er 
zijn afgelopen maand 38 pakken koffie gebracht, 

hartelijk dank daarvoor. De Diaconie. 
 

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. 
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· 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 4 oktober zijn: 
De 1e collecte : PKN Kerk en Israël 

Collecteafkondiging 
Vandaag, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor 

Kerk en Israël. 

De Protestantse Kerk voelt zich onopgeefbaar 
verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met 

dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. 
Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. 

In Israël zet de oecumenische woon- en 
werkgemeenschap Nes Ammim zich met steun van de 

Protestantse Kerk in om het vertrouwen tussen joden 

en christenen te vergroten. Eén van de programma’s 
richt zich op Israëlische tieners, die in kleine 

gemengde groepen met elkaar in gesprek gaan, maar 
ook samen eten en dansen. 

In Nederland investeert de Protestantse Kerk in 

opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap en 
zet de kerk zich actief in om antisemitisme tegen te 

gaan. In 2019 heeft de kerk zich in een gezamenlijke 
verklaring met de Rooms Katholieke Kerk uitgesproken 

tegen een toenemend antisemitisme in ons land. 

Gemeenten worden ondersteund met inspiratie- en 
gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen en het 

tijdschrift Kerk en Israël Onderweg. 
Met uw bijdrage aan de collecte kan ontmoeting en 

gesprek met de joodse gemeenschap blijvend gevoerd 
worden. Van harte aanbevolen! 

De 2e collecte : Diaconie bloemengroet 

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden 
bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21 

O.v.v. van het collectedoel. 
De Diaconie 

 

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 

 
 

 

 
 

 

Wij geven de pen door aan  
 

 
Wij kregen de pen door van Meanne Voogt. 

 

De vragen van de pen: hoe beleef je deze tijd? 
Wat valt zwaar of van juist mee 

 
In het allereerste begin van de uitbraak voelde de 

wereld heel onwerkelijk aan, als beschreven in het lied 
“Stil is de straat. Overal mensen in huizen verdwenen 

...” Wij behoorden toen en behoren nog steeds tot 

degenen die van alle beperkingen en maatregelen in 
vergelijking met anderen weinig last ondervinden. We 

zitten niet (meer) in het arbeidsproces, we hebben een 
tuin, Ron een volkstuin waar hij ook in de beginperiode 

veel naar toe kon gaan, en we zijn gelukkig allebei 

gezond. We konden en kunnen als we dat willen gaan 
wandelen en fietsen. Natuurlijk ervaren wij ook 

pijnpunten: onze jongens, allebei woonachtig in hartje 
Rotterdam, met veel contacten daar, komen nu anders 

dan anders op bezoek, bleven niet meer heel het Paas- 

en/of Pinksterweekend, en ik voorzie dat dit ook beide 
Kerstdagen jammer genoeg niet kan. Ik ben erg van 

de 1.5 m en dan wordt het nogal geforceerd. Wat ik 
heel moeilijk vond, is dat mijn broer met een 

verstandelijke beperking op een gegeven moment 
helemaal geen bezoek meer mocht ontvangen. Mijn 

zus en ik bezoeken hem om beurten elke 

zondagmiddag, gaan dan ook met hem weg, en dat 
we opeens niet meer kwamen was hem niet uit te 

leggen. Het voelde alsof ik hem in de steek liet. 
Gelukkig is het op zich allemaal goed met hem gegaan, 

en nu mag er al een poos weer veel meer. Hoe fijn dat 

ook is, ik vind dat ook wel weer moeilijk. De risico’s 
hem te besmetten zijn daardoor groter, want op 1,5m 

afstand blijven is geen optie. Een mondkapje op dus. 
Sinds deze week is dit inmiddels verplicht. En het is de 

vraag hoe het nu verder zal verlopen. 
Er viel en valt ook van alles stil. Niet meer zingen met 

Rejoice. En dat gaat nog wel even duren ook. We 

boften dat onze amateurtoneeluitvoering door 
omstandigheden vroeg was dit jaar, in februari al; die 

hadden we dus net achter de rug toen alles op slot 
ging.  
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Maar het repeteren van een nieuw stuk, waar we 
normaliter rond deze tijd weer mee beginnen, gaat 

niet. Jammer! Maar goed, het is het ergste niet. Ook 
het Zonnebloem-vrijwilligerswerk viel stil. Met name 

sneu voor al die ouderen die geen activiteiten meer 

aangeboden krijgen. Het bezoekwerk bij mijn gast is 
gewoon doorgegaan; ook in de periode dat bezoek aan 

ouderen afgeraden werd, met toestemming van de 
verder weg wonende dochter. Zelfs wat intensiever 

dan voorheen vanwege haar verslechterde mobiliteit 

na een val. Zo goed mogelijk op afstand en op 
persoonlijke titel. Ron verzorgt haar tuin. 

Eind maart hebben we een midweek vakantie in 
Nederland geannuleerd, het voelde niet goed om weg 

te gaan. Maar in de loop van de zomer kon er weer 
meer. We zijn nu nog niet zo lang terug van drie 

weken vakantie, in verschillende gebieden in 

Nederland. Fietsend en wandelend in de natuur was 
het (heel) rustig, corona leek ver weg, maar zodra het 

meer toeristisch werd, was het gewoon druk. Dan leek 
corona trouwens ook ver weg, alsof er niets aan de 

hand is. We verbaasden ons toen en ook nu hoe 

nonchalant er soms met allerlei regelgeving wordt 
omgesprongen. En nu is het maar afwachten hoe stil 

de wereld weer gaat/moet worden. 
 

Wat betreft het geloof: wij hebben allebei de 
wekelijkse kerkgang nodig; inademen om door de 

week weer te kunnen uitademen heb ik wel eens 

gelezen, een mooi beeld. Zo proberen we ons geloof 
levend te houden. We hebben de diensten op tv en 

later via de computer steeds gevolgd. We zijn blij nu 
weer naar de kerk te kunnen gaan, hoe anders ook. 

Met dank aan degenen die dat allemaal op poten 

hebben gezet. Daarbij komt: wij wonen niet in 
Krimpen aan de Lek en ontmoeten dus nauwelijks 

mede gemeenteleden in het dagelijks leven. De 
verbondenheid met de kerkelijke gemeente zou in de 

tijd dat alles stillag, gauw zijn weggeëbd. Maar we zijn 

allebei op verschillende manieren betrokken bij het 
kerkenwerk, Ron o.a. als koster en ik sinds februari als 

seniorenouderling. Met alle contacten die daarbij 
komen. Dat hielp ons. Juist daardoor voelden en 

voelen we ons erbij horen. In de eerste corona-
maanden heb ik geprobeerd op andere manieren 

contact te leggen met de 80+ gemeenteleden, via 

telefoon met de specifieke contactadressen en door 
diverse keren een praatje aan de deur te maken bij 

het afgeven van o.a. de SamenWijzer. Ik hoop dat het 
mensen een beetje goed heeft gedaan, het heeft me 

in ieder geval zelf goed gedaan. Als ouderling op 

bezoek gaan bij gemeenteleden thuis is alweer een tijd 
mogelijk. Met ook hierbij de vraag: blijft dit zo? 

 
Wat moed geeft in de huidige tijd? In de zomer 

leek het de goede kant op te gaan, maar zoals het er 
nu voorstaat zien we het somber in. En dan doet een 

preek als die van afgelopen zondag van ds van der 

Plicht goed: Het leed van corona werd gerelativeerd, 
zonder het af te zwakken.  

 
 

 

 
 

Als ik denk aan de woorden van het refrein van het 
eerder genoemde lied “Stil is de straat…”, dat luidt: 

“Komt er, God, een nieuwe morgen als een teken van 
uw trouw, worden wij bevrijd van zorgen? God, kom 

gauw.” zou je vanuit die preek kunnen zeggen: We 

kunnen niet in de toekomst kijken. Maar Jezus is er al, 
hij was er, en zal er zijn, met een hand op onze 

schouder en met de woorden “wees niet bang”. Zo 
ervaren we het eerlijk gezegd lang niet altijd, maar 

zoals gezegd: we hebben het nodig om er steeds weer 

op gewezen te worden, om er moed uit te putten. 
Iedereen alle goeds gewenst! Ron en Bertha Welter 

 
We geven de pen door aan Marcel van der Kooi 

 
Voor de ziel 

* Rust in de ziel is 

   het grootste geluk 
* Zingen is een reflectie van de ziel 

* Kijken doe je met je ogen, 
   zien met je ziel 

 
Ter overdenking 

Jesaja 7 vers 14. “Daarom zal de Here zelf u een teken 

geven: Zie, de jonkvrouw zal zwager…..”. 
 

Het is voor de koning van Juda blijkbaar niet zo 
gemakkelijk om op het woord van de Heer te 

vertrouwen. Om zijn boodschap te bevestigen, stelt 
Jesaja voor dat Achaz een teken van de Heer vraagt. 

Achaz wil dit niet. Hij is liever een gewiekst diplomaat 

dan iemand die op de Heer vertrouwt, hoe vroom hij 
zijn verweer ook inkleedt. Jesaja heeft hem door. Maar 

Achaz zal een teken krijgen: een jonge vrouw in zijn 
paleis zal moeder worden van de troonopvolger. Zijn 

naam? Immanuel, God-met-ons! Dit teken bevestigt 

wat de profeet gezegd heeft: door het gericht heen zal 
er een nieuwe toekomst aanbreken. Immanuel, God 

met ons: dat is later ook de naam van Jezus. Hij heeft 
in zijn leven, sterven en opstanding laten zien wat het 

betekent: een nieuwe toekomst voor wie op God 
vertrouwt. 

 
Spreuken 16 vers 9. 

“ Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de 

Here bestiert zijn gang.” 
 

De mens rijdt, maar de Here God houdt de teugels 
vast. 

 


