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Meditatief 
Een foto in dagblad Trouw van 
president Macron met de 

afdruk van een schoenzool 

over zijn gezicht. Dit n.a.v. de 
aanslagen in Frankrijk. Bij deze 

foto moet ik steeds denken 
aan psalm 108: ‘Op Edom 

werp ik mijn schoen’(NBG). 

Wat is dat voor een gebruik? 
‘Doe je schoenen van je 

voeten want dit is een heilige 
plaats’, hoort Mozes. Een 

schoen is een onrein voorwerp – ‘op Edom werp ik 
mijn schoen’ betekent: Dat land Edom is onrein. Je 

schoen op iemand werpen wil zeggen: ik zal je 

onderwerpen, ik ben de baas! In Bijbelse taal is een 
schoen meer dan een gewoon kledingstuk en dat is in 

het Midden Oosten nog zo. Johannes zegt dat hij niet 
waardig is om de schoenriem van Jezus los te maken 

(Lk 3). Jezus is in zijn ogen veel reiner dan hij. ‘Op 

Edom werp ik mijn schoen’. Het is een gewelddadige 
uitspraak en dat zie je op de foto: alsof er over 

president Macron heengelopen is.  
In Psalm 108 lezen we een gebed om bevrijding: 

‘Verhoor mij’. Het is de roep naar Boven, een roep om 
hulp. En het antwoord luidt: ‘Op Edom werp ik mijn 

schoen’. Dat is een gewelddadig antwoord, even 

gewelddadig als het optreden vanuit de islamitische 
wereld tegenover Frankrijk. Als de psalm zingt over 

God die zijn schoen werpt, zingen we dat God partijdig 
is. Dat God kiest voor de minsten. Voor hen die 

onderdrukt worden. Dat geeft troost. 

Wij komen iedere week samen om te vieren dat God 
een God van liefde is. Een God  die ons voorgaat op 

een weg van vrede en recht. Maar daar hoort ook de 
opgeheven schoen bij: ‘Wee jullie machthebbers!’ God 

is partijdig, kiest voor de onderdrukte, de nederige, de 
arme en werpt zijn schoen op Edom. Maar als je dat 

meezingt, wat dan? Wie helpt mij opstaan tegen het 

onrecht? ‘Bent u het niet, God?’ In de bijbel ontdekken 
we  wat onze weg is. En we ontdekken dat de Eeuwige 

met ons meegaat. 
ds. Luci Schermers 

 

Rectificatie 
In de SamenWijzer die u afgelopen week hebt 

gekregen staan de adressen van de directieleden van 
het kerstengelenproject vermeld. Helaas is er één 

adres niet juist. Groenland 24 moet zijn Groenland 56.            

 
 

 

Orde van dienst. 
Vanmorgen heten we ds. T. Vrolijk, emeritus-predikant 
uit Capelle aan den IJssel welkom in de dienst waarbij 

het werk van de ZWO-commissie aandacht zal krijgen. 

Mededelingen - Moment van stilte voor gebed - 
Aanvangspsalm: Psalm 146: 1, 3 en 4 (door de 

organist) - Bemoediging en Groet (in beurtspraak): 
V:Onze hulp is in de naam van de HEER 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.  

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: en niet loslaat het werk van zijn handen. 

V: Genade en vrede voor u van God de Vader  
door onze Heer Jezus Christus  

in gemeenschap met de Heilige Geest.  
G: Amen  Gebed van verootmoediging – 

 Woord van vergeving: 1 Joh. 4:10-11 –  

Lezing van de Tien Woorden –  
Antwoordlied: Psalm 146-a: 2 en 7 (door de organist) - 

Gebed voor de Dienst van het Woord –  
Kinderen gaan naar de nevendienst –  

Schriftlezing: 2 Koningen 6: 24 – 7: 9 –  

Luisterlied: uit Psalm 107: 1 en 4 – 
Schriftlezing: 1 Johannes 3: 11-18 –  

Antwoordlied: Lied 339-a – Preek –  
Antwoordlied: Handen heb je om te geven –  

ZWO vertelt over het project in Syrië, in woord en 
beeld - Dankzegging en voorbeden –  

Inzameling der gaven (bij de uitgang) –  

Slotlied: Lied 910 - Wegzending en Zegen. 
 

 

Viering Avondmaal voor gelovigen 
Volgende week zondag hopen we met elkaar het Heilig 

Avondmaal te vieren. De laatste keer was dat in 
januari van dit jaar. Met de diaconie hebben we een 

vorm gevonden waarin het kan naar de regels van het 
RIVM. Uiteraard zijn het plannen onder voorbehoud, 

want we weten niet hoe de situatie rondom het virus 

volgende week is. We nodigen u uit om thuis het 
Avondmaal mee te vieren met een stukje brood en een 

slokje wijn. Daarover volgende week meer. 
 

Wel en wee. 
De komende periode hopen vier 70 + ers jarig te zijn, 
Zondag 1 November Dhr W. Van der Vaart en Mevr. B. 

A. Schepers-de Groot, 
Woensdag 4 November Mevr. J. Talmon- Hekking, 

En Vrijdag 6 November Mevr. E. Tieleman-Siepelinga, 

Bij deze alvast onze felicitaties en ondanks alle 
beperkingen, en ongemakken een hele fijne dag 

gewenst. 
 

http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/
mailto:zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl


Hierbij een stukje van Hans Tissink naar aanleiding van 

lied 1003 Uit het liedboek 
 

Richt onze ogen op U 
God, het is stil op straat, een kwaad virus waard als 

een spook 

Rond over Uw wereld , en wij weten niet hoe en wat 
en hoe lang. 

Richt onze ogen op U en op uw zoon Jezus Christus, 
Die kwam om mensen te redden. 

Schenk ons uw goede Geest om te vertrouwen op een 

nieuwe morgen. 
Trouwe God, bevrijd ons van zorgen en kom gauw ! 

Amen 
 

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) 

 

Erediensten volgende week: 
Woensdag 4 november  

19.30 uur ds. C. Baggerman 
zondag 8 november  

10.00 uur ds. L. Schermers 

 

 

 

 

Product van de maand. 
Het product voor november 
is Spaghetti/pasta 

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 
61 tubes tandpasta gebracht , hartelijk dank daarvoor. 

 

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. 
Collectedoel storten op NL10RABO0333800737 

 

De collectedoelen 1 november zijn: 
1ste ZWO Project 

2de Kerk 
 

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden 

bij  Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21 
      O.v.v. van het collectedoel. 

De Diaconie 
 

 
 

 

Concert in de Ontmoetingskerk van 
Krimpen aan de Lek.  

        
Heeft u het concert wat begin dit jaar door RTV 

Krimpenerwaard in de Ontmoetingskerk van 
Krimpen aan de Lek heeft opgenomen nog niet 

gezien, dan heeft u tot en met a.s. maandag nog 

de mogelijkheid.  
Solisten zijn: Marjolein de Wit op dwarsfluit en 

Martin Zonnenberg op piano.  
De lokale omroep zal deze opname uitzenden 

dagelijks telkens om 10.00, 13.00, 15.00, 17.00 en 

19.00 uur.  
De opname is te zien via Ziggo kanaal 36 of 48. 

KPN kanaal 1462 of via Rekam kanaal 61.   
Groet Jan van de Vrie.   

Bloemen. 
 

 De bloemen van zondag 1 november  zijn 

voor de hr.B.den Ouden voor zijn verjaardag.  
Tweede bos voor de hr.G.Vuik voor zijn 

verjaardag. 

De bloemen van woensdagavond zijn voor de  
hr.v. d.Vaart voor zijn verjaardag. 
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V&T heeft weer een mooie film voor u ! 
Hors Normes , van de makers van Intouchables. Een 
film over 2 mannen die autistische jongeren 

begeleiden en opvangen als ze nergens meer terecht 

kunnen. 

 
Humoristische en confronterende gebeurtenissen 

wisselen elkaar af en er ontstaan bijzondere 

vriendschappen. En film die u niet mag missen! 
De film wordt gedraaid in de grote zaal zodat we op 

gepaste afstand van elkaar kunnen zitten. Als u komt 
staat de koffie voor u klaar, zorgt u er zelf voor dat het 

drankje na afloop thuis ook klaar staat? 

We hopen dat u erbij bent, vrijdag 13 November. Film 
begint om 19.30, de kerk is open vanaf 19.15 uur 

Als u nog vragen heeft: Monique van der Knijff  
06-20089436 of Leny Kodde 06-18450517 

 
 

 

Fruitactie                     
Beste gemeenteleden, 
Zoals eerder gemeld 

kan er komende 
zondagochtend  

1 november (in de 

ontmoetingsruimte) en 
dinsdagavond 3 november tussen 19.30u en 20.00u en 

woensdag 4 november tussen 9.30u en 10.30u (bij de 
ingang aan de Hoofdstraat) fruit worden gegeven. Bij 

deze brengen we het graag nog een keer onder de 

aandacht. We hopen daarmee fruitbakjes te kunnen 
maken voor onze 80+ gemeenteleden. Van 

gemeenteleden voor gemeenteleden dus. De bakjes 
zullen tijdens de dankdienst op woensdagavond 4 

november vooraan in de kerk staan en de dag daarna 

worden rond gebracht. 
Om een gevarieerd bakje te kunnen samenstellen zou 

het fijn zijn als een ieder wat verschillende soorten 
fruit geeft. Te denken valt aan appel, peer, mandarijn, 

kiwi, sinaasappel en banaan. 
Alvast onze hartelijke dank! 

 

Wij geven de pen door aan … 

Hopelijk volgende week het 
verhaal van Verena van den 

Hoven. 
 

 

 

 
 

De komende tijd vragen we via 
“Engelenpost” uw en jouw aandacht 
voor het engelenproject. Vandaag 
alleen een verwijzing naar de brief van 
het engelenuitzendbureau in de bijlage 
bij deze gemeentebrief. Let op het 
huisnummer van Quirine Lodder: dat is 
niet Groenland 24 (zoals vermeld in 
SamenWijzer) maar Groenland 56! 

Bijbelse digitale PUBquiz  
 
Vanavond, zondagavond 1 november, sluit 

de inschrijftermijn. Zaterdagavond 7 

november is het zover. De deelnemers 
krijgen deze week via het aangemelde 06-

nummer en/of mailadres nadere info.  
Tien teams hebben zich aangemeld. Het 

belooft een gezellige avond te worden. 
Twijfel je nog? Doe mee! Bij je aanmelding 

willen we graag een teamnaam, een 

mailadres en een 06-nummer. Tijdens de 
kerkdienst van zondag 8 november wordt 

de uitslag aan iedereen bekend gemaakt. 
Nog een keer alles op een rij: 

Datum: zaterdag 7 november 2020 

Tijd: van 20.00-22.30 uur 
Leiding: familie Schipper-Schermers 

Meer informatie en/of aanmelden bij Jan 
Schipper (010-451.78.40 of 06.45.228.497 

of janschipper57@gmail.com) 

 

http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/
mailto:zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
mailto:janschipper57@gmail.com
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Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk, 

 

Deze brief gaat over de adventstijd - we zijn er vroeg bij dit jaar! In de advent bereiden we ons voor op het 
kerstfeest. Dit jaar willen we je aandacht vragen voor het kerstengelenproject. 

 
Door middel van deze brief vragen wij u en jou zich aan te melden om vier weken lang een kerstengel te zijn. Door 

een speciaal voor dit doel opgericht uitzendbureau voor kerstengelen worden gemeenteleden, die zich als engel 

aanmelden, gekoppeld aan een ander gemeentelid of dorpsgenoot.  
 

Kandidaat-kerstengelen hoeven niet te beschikken over wonderlijke talenten. Wel wordt van hen verwacht dat ze in 
de adventsperiode eens in de week omzien naar de hen toegewezen begunstigde, zodat deze mensen weten dat ze 

(nog) echt bestaan, engelen, die zich over mensen ontfermen.  
Dat ‘omzien’ kan bijvoorbeeld de vorm krijgen van een brief, een verhaal of een gedicht. Misschien een kopie van 

een bijzonder artikel dat de engel ergens gelezen heeft. Het kan ook door een kaars, een kindertekening, door het 

bakken van een cake, of door een… nu ja, engelen zijn vindingrijke wezens, die verzinnen wel wat.  
Kerstengelen gaan anoniem te werk, ze maken gebruik van brievenbussen en papieren zakjes die ze aan een 

deurkruk hangen. Als afzender wordt alleen vermeld: Uw kerstengel uit de Ontmoetingskerk. Het is dus echt 
de bedoeling dat de begunstigde niet weet wie zijn of haar kerstengel is. Tijdens de kerstdagen of kort daarna 

mogen de engelen die dat willen zich bekend maken aan hun begunstigde.  

 
Het uitzendbureau vermijdt iedere vorm van discriminatie! Kinderen en ouderen, mannen en  vrouwen, 

sportievelingen en boekenwurmen, iedereen komt in aanmerking voor een tijdelijke baan als kerstengel of voor een 
positie als begunstigde. U vindt het misschien een beetje wonderlijk allemaal. Maar het blijft ook iets van een 

wonder hebben, als mensen omzien naar elkaar.  
 

Dus… meld je aan om kerstengel te zijn! Vul onderstaand strookje in en lever dit tijdens de 

kerkdiensten van 8, 15 of 22 november in of doe het in de brievenbus bij één van onderstaande personen of in de 
brievenbus bij de kerk. Aanmelden via de mail is ook mogelijk.  

U hoort vòòr de eerste adventszondag voor welk gemeentelid u kerstengel zult zijn. 

 
De directie van het uitzendbureau voor kerstengelen, 

Jan en Toos van der Leeden, Tjalkstraat 12, toosvdleeden@hotmail.com 
Ellen van Westen, ellen@rway.nl 

Quirine Lodder, Groenland 56, quirinelodder@outlook.com 
ds. Luci Schermers, postvak in kerkenraadskamer,dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl 

 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
Hierbij meld ik, ……………………………………………………………… 

(naam en adres) me aan om vier weken kerstengel te zijn in de adventsperiode.  

 
Onderstaande persoon komt in aanmerking om een kerstengel te ontvangen: 

……………………………………………………………………….……….. 
(naam en adres) 


