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Meditatief

1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Refrein:

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht
doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht
doen: zij scheppen recht en geluk!
2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.

Refrein

3 Voor jong en voor oud een plaats aan
de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste
de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Refrein

4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.

Refrein

5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

Refrein

ds. Luci Schermers

Viering Avondmaal voor gelovigen

Vandaag vieren we met elkaar het Avondmaal voor
gelovigen. We zullen het avondmaal niet zoals
gebruikelijk in een kring vieren. Om zo weinig mogelijk
loopbewegingen te hebben, zal de predikant het brood
in de rijen uitreiken, de wijn/druivensap wordt door de
diaken rondgedeeld. De coördinatoren zullen er voor
zorgen dat er steeds een rij stoelen vrij is tussen de
kerkgangers. We nodigen u uit om thuis het
Avondmaal mee te vieren met een stukje brood en een
slokje wijn. U kunt dat al voor de dienst klaar zetten.
Wanneer in de kerk brood en wijn wordt rondgedeeld,
neemt u uw eigen brood en wijn. Op deze manier zijn
we niet alleen via de woorden, maar ook met deze
tekenen verbonden met elkaar en met Christus.

Wel en wee.
* De komende periode hoopt één 70+er jarig te zijn:
de heer Leen Hordijk op 13 november. Alvast van
harte gefeliciteerd. In deze corona-tijd is alles
anders dan anders, maar toch een fijne dag
gewenst.
* Wij delen de zorg van ds. Luci Schermers: haar
moeder is positief getest en ernstig ziek.
* Aza Teeuwen ervaart nog steeds (al vanaf 3 april
2019, datum auto-ongeluk) fikse beperkingen in zijn
dagelijkse doen en laten en werk als gevolg van
kennelijk hoofdletsel. Zijn situatie is op het moment
wel ongeveer stabiel, maar de vooruitzichten bieden
vooralsnog weinig perspectief. Deze week heeft voor
de tweede en laatste keer een zogenaamde Atlas
zone-therapie plaats gevonden. Het is onzeker of en
hoe hij hier baat bij zal hebben. Dit is pas na een
behoorlijke lange tijd (3-6 maanden) merkbaar.
Medio december volgt specialistisch onderzoek aan
het hoofd bij Breinpoli in Rotterdam.
Wij wensen hem en Erika moed en sterkte!

Bloemen.

Orde van dienst.

Orgelspel - Welkom door ouderling van dienst – Psalm
124: 1 en 4 - Bemoediging en groet - Kyriegebed –
Orgelspel: Loflied 868: 1 en 5 – Gebed - Schriftlezing
Lukas 14: 16-24 - Lied 388 - Preek – meditatief
orgelspel - Lied 388 - Dankgebed en voorbeden Viering HA: Woorden bij het avondmaal met Lied: Aan
de tafel van de Heer - Aandacht voor de collecte - Lied
425 – Zegen - Orgelspel

De bloemen van zondag 8 november zijn voor
Mw. Talmon-Hekking voor haar verjaardag.
Tweede bos bloemen is voor Ronald Hordijk
als dank voor de tafels.

Redactie: Familie Teeuwen en Wagemakers, e-mail: zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

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:

zondag 15 november
In deze dienst zal Mevr. M. van der Bas uit Krimpen
aan de Lek voor gaan.

Product van de maand.
Het product voor november
is Spaghetti/pasta. Er zijn al
10 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.
Hartelijk dank daarvoor.

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.

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

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 van 8 november zijn:
De 1e collecte: PKN Jeugdwerk De collecte van
vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de
Protestantse Kerk. Opvoeden doe je samen met
anderen. Ook in de geloofsopvoeding hebben
ouders anderen om hen heen nodig, een
geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en
ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De
kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof kunnen
delen en levend houden, hun opvoedvragen
kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door
anderen. Jong Protestants heeft materiaal
ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders
en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van
vaders in de levens van jonge kinderen nogal eens
wordt onderschat zijn er materialen gemaakt rond
het vaderschap en geloofsopvoeding. Ook worden
kerken ondersteund om een plek te zijn waar
gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten. Geef
aan de collecte zodat Jong Protestant ouders en
gemeenten kan ondersteunen bij de
geloofsopvoeding. Hartelijk dank!
De 2e collecte: de Kerk
De 3e collecte: de Werelddiaconaat (HA)
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd
worden bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21
O.v.v. van het collectedoel.
De Diaconie

Humoristische en confronterende gebeurtenissen
wisselen elkaar af en er ontstaan bijzondere
vriendschappen.

Gemeentebrief
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

6 november 2020
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
34
_______________________________________________________________________________________________
Wij geven de pen door aan …
Verena van den Hoven.

Fruitactie

Hoe beleef je deze tijd,
wat valt je zwaar of wat
valt juist mee?
Sinds maart merk ik dat ik in een heel andere tijd leef
dan normaal. In maart heeft de Hogeschool Rotterdam
besloten om dicht te gaan, sindsdien volg ik online les.
Ondertussen is de Hogeschool Rotterdam fysiek weer
open, maar mijn lessen worden online voortgezet. Het
online les volgen valt mij absoluut niet zwaar. Ik heb
altijd al een heel zelfstandige studie gehad, dus ik red
mij wel! Wel vind ik het een beetje jammer dat ik juist
in mijn afstudeerjaar, nu tijdens mijn minor, zoveel
thuis zit. Dit beperkt bijvoorbeeld de mogelijkheden
om te onderzoeken en testen voor een groot project
dat ik momenteel doe. Gelukkig loop ik op schema en
gaat alles goed voor school. Wel maak ik mij een
beetje zorgen voor februari, als ik mijn afstudeerstage
in ga: Zijn er genoeg bedrijven die ruimte hebben voor
stagiaires? Hoe ga ik mijn afstudeerstage ervaren als ik
veel thuis moet werken? En is er wel kans op een baan
voor mij als ik ben afgestudeerd? Ik heb dus wel kleine
zorgen, maar over het algemeen valt deze coronatijd
mij best mee.
Helpt het geloof daarbij en wat geeft je moed
om door te gaan?
Eind september heb ik belijdenis mogen doen. Ik vond
het heel bijzonder om dit te doen tijdens de coronatijd.
Juist om dan tijdens de belijdenisavonden te lezen
over God en zijn liefde en kracht, heeft mij moed
gegeven om door te gaan. Ik zag deze avonden dan
ook altijd als kleine lichtpuntjes, waardoor ik er weer
even tegenaan kon, wetende dat God over mij waakt.
Ik ben ook heel blij dat ik mijn belijdenis alleen heb
doorgezet, aangezien ik mijn belijdenis nog kon vieren
samen met 80 mensen! Het niet hebben van een
uitzichtpunt in deze tijd vind ik wel lastig. Maar ik weet
dat God een plan heeft en dat de situatie vanzelf weer
beter gaat worden. Mijn geloof gebruik ik dus graag
als houvast. Ik hoop dat meer mensen ook steun uit
het geloof kunnen halen.
Verena van den Hoven.

Terugblik op de fruitactie.
Wat is er veel fruit gebracht in de
afgelopen week. Hartverwarmend! Zoveel,
dat bij alle 80+ gemeenteleden en bij nóg
eens 16 adressen een mooi gevuld
fruitbakje gebracht kon worden. Het waren
39 bakjes in totaal. Op het bijgevoegde
kaartje, met een afbeelding van de
Ontmoetingskerk, stond de tekst: “Zaaien,
maaien, oogsten. Dank de Allerhoogste
voor zijn zorg om ons bestaan. Hij biedt
ons dit alles aan.” Die zorg gaat ook via
mensenhanden. Daarom hartelijk dank aan
al diegenen die fruit gebracht hebben. Ook
dank aan Arie de Sinaasappelman die twee
x 24 stuks fruit geschonken heeft. En dank
aan Marianne de Wild: door haar royale
financiële gift kon al het gekochte
verpakkingsmateriaal bekostigd worden:
bakjes, folie en houtwol. (We hebben het
voor twee jaar ingekocht. De actie wordt
dus vervolgd :-) Tenslotte dank aan de
contactpersonen van de senioren voor hun
ideeën, betrokkenheid en inzet. Het was
met recht een actie van gemeenteleden
voor gemeenteleden.
Bertha Welter

Ik geef de pen door aan familie Boer!
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Hierbij meld ik,
………………………………………………………………
(naam en adres) me aan om vier weken kerstengel te
zijn in de adventsperiode.

Terwijl de directie van het uitzendbureau heel druk
bezig is met het in ontvangst nemen van de namen
van allen die Engel willen zijn in de
Adventsperiode vandaag alvast een,
waarschijnlijk voor velen in deze ongewisse
Coronatijd een toepasselijk gedicht, over Engelen.

Onderstaande persoon komt in aanmerking om een
kerstengel te ontvangen:
……………………………………………………………………….……
…..
(naam en adres)

Engelen om ons heen
Ouder worden is soms omringd worden door zorg
Zorg om de mensen uit de kringen om je heen
Mensen die kampen met levensbedreigende ziekte
Mensen die meer en meer beperkt moeten leven
Zorg om mensen met wie je veel goede dagen kende
Mensen die onzeker leven met onduidelijke klachten
Mensen die meer in het verleden dan in het heden
dwalen
Zorg om mensen met wie je veel hebt gedeeld
Mensen die hun woonruimte niet mogen verlaten
Mensen die 48 uur zorgdragen voor hun naaste
Zorg om mensen die ver weg zijn en dichtbij
Mensen die nu alleen in de tijd verder leven
Mensen die een gemis niet meer minder maar meer
voelen
Ouder worden is soms omringd worden door zorg
Zorg om anderen terwijl je zelf veel hebt om te
danken
Tijd en energie om ook om te zien naar anderen
Tijd en zin om gericht te zijn op wat kostbaar en goed
is
Ouder worden is soms kracht vragen van Engelen
Engelen van bescheiden hulpvaardigheid
Engelen die luisterruimte hebben voor de ander
Engelen van houvast in tijden van mist en storm

Eerste officiële live-uitzending met beeld
Tijdens de dankdag hebben we getest met de
beelduitzending van de kerkdienst. Met wat
aanpassingen denken we er klaar voor te zijn om
zondag officieel van start te gaan. Vanaf zondag kan
het zomaar zijn dat u in beeld verschijnt. Dit zal alleen
uw achterkant zijn, dus zorg dat uw haar goed zit ;-)

Het gedicht is van Marinus van den Berg
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@ontmoetingskerk
krimpen.nl

Nadenkertje.
“ Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie
in wijsheid wandelt, zal ontkomen. ”
Spreuken 28 vers 26.
Een wijs mens weet niet alles; alleen een dwaas denkt
dat hij alles weet.

