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Meditatief

“Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen die over je
waken, waar je ook gaat” Ps 91: 11 Het wordt de
tweede zondag van advent. We leven toe naar het
Kerstfeest. Misschien leest u thuis over Zacharias en
Elizabeth, over de aankondiging van de geboorte bij
Maria en bij Jozef. In al die verhalen komen engelen
voor. Gabriel, de boodschapper van God, heeft
namens de Eeuwige heel wat berichten door te geven.
Er wordt in de bijbel veel over engelen verteld. Ze
klimmen op naar de hemel en dalen af, ze zijn er vaak
onverwacht en ze zijn soms ook zomaar weer
verdwenen. Boodschappers van God. Mooi wat Psalm
91 over hen zingt: dat de Eeuwige ons aan zijn
engelen toevertrouwt. Ze waken over ons, waar we
ook gaan. Daar spreekt warmte uit en veel
vertrouwen. Soms zeggen we het tegen elkaar als je
ter nauwer nood aan iets naars ontkomt: ’Ik had een
engeltje op mijn schouder’. Een engel verbeeldt iets
waar je eigenlijk geen woorden voor hebt. Ze waken
over je, zingt de psalmist. Niet dat je dan niets
overkomt. Maar je mag vertrouwen in goede handen
te zijn. Zacharias en Maria horen het allebei uit de
mond van de engel die bij hen komt: ‘Vrees niet, wees
niet bang!’ Er is goed nieuws… ds. Luci Schermers.

Orde van dienst.

Vandaag zal ik samen met Klaas Rigterink de dienst
verzorgen. Het adventsproject komt met de vraag die
aan Johannes de Doper wordt gesteld: Wie ben jij dan
wel? Johannes verwijst naar Jezus, hij is alleen de
voorloper van Hem. Klaas Rigterink zal daarna iets
zeggen over een navolger van Jezus: Sint Nicolaas.
Wie is hij dan wel? In het nieuwe Liedboek is lied 745
aan deze heilige gewijd. Mooi om nu al door te lezen:
lied 745.
Orgelspel - Welkom – Psalm 80: 1,6,7 – Stilte Bemoediging en groet - Tweede advent: Aansteken
van twee kaarsen - Kyriegebed – Lied 442: Op U mijn
Heiland blijf ik hopen – Gebed - Eerste lezing Jesaja
40: 1-11 - Lied 439: 1 en 2 - Verwacht de komst des
Heren - Tweede lezing Joh 1: 19-28 - Kindermoment:
adventsproject – “Voorloper van Jezus – Johannes de
Doper: Wie ben jij dan wel?” - Lied 456b: 1-6 “Navolger van Jezus – Sint Nicolaas – Wie ben jij dan
wel?” Lied 745: 1 en 3 - Dankgebed, voorbeden,
stilgebed en Onze Vader - Afscheid Jaap Bremmer als
vaste organist - Slotlied 452: 1,2, 3 - Zegen –
Orgelspel

Belijdenis doen?

Misschien heb je er wel eens over nagedacht en is het
er nooit van gekomen. Misschien volg je al een paar
jaar catechese en is het nu de tijd om belijdenis te
doen. Er heeft zich iemand gemeld die graag hierover
in gesprek wil gaan. Wil jij, wilt u meer weten? Bel
010-451.78.40 of mail
dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl .

Eredienst volgende week:

Zondag 13 december zal ds. R.P. van der Plicht uit
Moordrecht voor gaan.

Wel en wee.

* Deze week zijn de volgende 70+
gemeenteleden jarig:
Mevr. W. Francois-Wouters, op 4 december en
Mevr. K. Ouwehand-Rook op 7 december
Van harte gefeliciteerd vanaf deze plaats, een mooie
dag, ondanks de beperkingen en een nieuw
levensjaar in goede gezondheid toegewenst!
* Dhr. L van den Dool is onlangs geopereerd aan zijn
rechterschouder (het is een nieuwe schouder
geworden).
De operatie is goed geslaagd; we wensen hem van
harte een voorspoedig herstel toe!
* De kerkdiensten, met geluid én beeld, zijn helaas
nog steeds door maximaal 30 mensen (exclusief de
mensen met een taak en kinderen van de
basisschool) te bezoeken.
De camerabeelden zijn mooi; we hopen dat beeld
erbij, ondanks alles, wellicht voor nog meer
verbondenheid met elkaar zal zorgen!

Bloemen.
De bloemen van zondag 6 december zijn voor
de Mw.François -Wouters voor haar
verjaardag.

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

Wij geven de pen door aan …
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

Onze namen zijn: Wieger Siebenga en Quirine Lodder.
Wij kregen de pen door van Nel en Cor van der
Schans.
Hoe beleven we deze tijd, wat valt ons zwaar of
wat valt ons mee?
Quirine: De Coronacrisis maakte dat ik in de eerste
twee maanden mijn werk als massagetherapeut niet
kon doen. De eerste twee weken moest ik echt
wennen aan deze verandering en een nieuw ritme
vinden. Daarna heb ik mij herpakt en ben ik kaarten
gaan maken, opsturen en rondbrengen. Verder
wandelden Wieger en ik bijna elke dag in de mooie
natuur vlakbij huis. Gelukkig mocht ik half mei weer
aan de slag. Verder mis(te) ik natuurlijk de
bijeenkomsten met de dames van de Open Deurgroep
en de koorrepetities van het koor Soli Deo Gloria
waarbij ik zing.

De collectedoelen 6 december zijn:
1ste KERK IN ACTIE (KINDEREN IN DE
KNEL)
Collecteafkondiging
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om
gezond te blijven, op onderwijs om iets van het
leven te kunnen maken en op een liefdevolle
opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen
kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk
in Actie wil er voor deze kinderen zijn en
kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat
doen we met Kids in Actie. Daarbij speelt
Rainbow, de duif, een centrale rol: hij vliegt de
wereld over en komt terug met verhalen van
kinderen ver weg. Hij laat zien wat er in de
wereld gaande is, en hoe wij daarin kunnen
delen. Zo helpt Rainbow om de projecten van
Kerk in Actie dichtbij te brengen.
Kerk in Actie ontwikkelt bij de verhalen van
Rainbow creatieve ideeën en materialen voor
plaatselijke kerken om kinderen, en daarmee de
hele gemeente, op een speelse manier te
betrekken bij diaconaat.
Geef in de collecte en help mee om kinderen
enthousiast te maken voor (wereld)diaconaat.

Wieger: Voor mij is er op het gebied van mijn werk
niets veranderd sinds maart. Ik fiets naar mijn werk
waar een mondkapje verplicht sinds juli jl. Mijn
werkzaamheden verricht ik in een grote technische
ruimte waar ik meestal alleen ben dus daar is geen
noodzaak voor een mondkapje. Ik heb het net zo druk
als anders, wellicht nog drukker. Het documenteren
deed ik altijd al thuis dus daarin is ook niets
veranderd.
We maakten het afgelopen jaar een verdrietige tijd
door. De tante van Quirine, voor wie zij mantelzorgster
was, is in de zomer overleden, na een ernstige ziekte
en na een verblijf in het ziekenhuis en een hospice.
Het was gelukkig wel in de tijd waarin er wat
verruiming van de Coronamaatregelen was, zodat we
haar wel konden bezoeken in deze laatste fase van
haar leven.
Verder is er in de privésfeer nog wat meer drukte en
verandering. Maar dat zijn fijne dingen. In verband ons
nieuwe huis, wat nu nog gebouwd wordt, hebben we
veel uitzoekwerk te doen. Dat is leuk om te doen en
geeft ons positieve energie. We kijken regelmatig wat
de vorderingen zijn en Wieger maakt natuurlijk foto’s
en filmpjes van het geheel.

2de Kerk
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd
worden bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat
21 O.v.v. van het collectedoel.

Hoe helpt het geloof in deze tijd en wat geeft
ons de moed om door te gaan?
We vinden het fijn dat we nu weer elke week naar de
kerk kunnen of de kerkdienst kunnen volgen via de
livestream, zelfs met beeld. We konden in de tijd dat
het moeilijk was tijdens de ziekte en het overlijden van
mijn tante, gelukkig bij Luci en goede vrienden
terecht, om ons verhaal te doen.
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Ook de regelmatige bijeenkomsten via Zoom
(videobellen) met de leden van de IONA-groep, waarin
we samen gesprekken voeren over een thema en een
viering doen, zijn belangrijk voor mij (geweest). We
hopen op betere tijden waarbij we ook de persoonlijke
contacten tijdens het koffiedrinken na de kerkdiensten
en op andere momenten weer op kunnen pakken. We
hebben er alle vertrouwen in, nu het vaccin binnenkort
beschikbaar lijkt te zijn, dat dit op een gegeven
moment weer mogelijk is.

SamenWijzer
De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor
SamenWijzer 36.3 over de periode 13 december 2020
t/m 24 januari 2021 uiterlijk zondag 6 december a.s.
bij de redactie in te leveren

Beeld en geluid
Het is goed om even stil te staan bij het vele werk dat
is verzet door de mensen van de ‘audiovisuele dienst’
binnen onze Ontmoetingskerk.
Sinds enkele weken kunnen we de kerkdiensten nu
ook met beeld volgen thuis.
Velen van u zullen ongetwijfeld de fraaie beeldkwaliteit
waarderen en kunnen dus nu de diensten met geluid
én beeld meemaken.
Door een aantal mensen is hier hard aan gewerkt om
dit alles mogelijk te maken.
We gaan geen namen noemen, omdat we dan wellicht
mensen vergeten, maar vanaf deze plaats willen we
alle mensen die hieraan hebben gewerkt heel hartelijk
danken voor hun inzet ten behoeve van alle
gemeenteleden!

Wij geven de pen door aan Elbert Eikelenboom.
Met onze hartelijke groet, Quirine en Wieger

Afgelopen week zijn er 38 engelen op pad gegaan
om her en der iemand te verrassen met hun
aanwezigheid. Er zijn mensen binnen èn buiten de
kerk, er zijn jonge èn ook oudere mensen, mensen
die alleen gaan èn gezinnen, die in deze
adventsweken iets merken van een engel. Een
klein gebaar, een mooi gedicht, een zelfgemaakte
lekkernij of wat dan ook in de brievenbus of aan de
deurknop. We wensen de engelen veel plezier bij
hun werkzaamheden en tegen degenen die worden
bezocht willen we zeggen: laat u verrassen!
Mensen als engelen, we hopen dat hun bezoek
ervaren wordt als een knipoog van Boven. Soms
staat de hemel op een kier: een bode van de Heer
komt hier, verrast ons met een blij bericht en zet
de aarde in het licht! Een hartelijke groet van het
engelenuitzendbureau, Ellen van Westen, Quirine
Lodder, Jan en Toos van der Leeden en ds. Luci
Schermers.

“Kerkdiensten”
Beste gemeenteleden, Vanuit het RIVM en de PKN is
dringend geadviseerd om slechts 30 mensen in de
kerkdienst toe te laten. Degenen, die op dat moment
in de kerkdienst een ambt bekleden of een taak of
functie hebben, tellen voor dat aantal niet mee. Onder
deze medewerkers vallen de predikant, ouderling en
diaken van dienst, het kostersechtpaar, de organist, de
beamerist, de technici voor de beeldverbinding,
mensen die welkom heten, de leiding van de
Kindernevendienst en de coördinatoren. Ook de
kinderen in de basisschoolleeftijd tellen niet mee. U
heeft waarschijnlijk hetzelfde gevoel: wij hebben het in
onze kerk behoorlijk goed voor elkaar en volgen zoveel
mogelijk de richtlijnen. Vanaf begin oktober 2020 bleek
dat mensen moesten worden geweigerd op grond van
het aantal. Dit staat beslist niet gastvrij! Maar
gezondheid staat voorop. Zeker met bijzondere
diensten (o.a. de belijdenisdienst en de laatste zondag
van het kerkelijk jaar) hebben we mensen moeten
teleurstellen. Wellicht is het u overkomen.
We kunnen ons voorstellen dat u zich door zo’n
afwijzing niet welkom voelt, dat u daar verdrietig van
wordt. Ik hoop dat u begrijpt, dat de
eredienstcommissie dat net zo voelt! Voor alsnog
hanteren we de regel wie het eerst komt … Als er
meer dan 30 aanmeldingen zijn, betekent het dus dat
een aantal mensen op de hoogte wordt gesteld dat
voor hen helaas geen plaats beschikbaar is. Bij een
afwijzing krijgen zij / krijgt u voorrang bij de volgende
eredienst, waarvoor men zich dan wel opnieuw moet
aanmelden. We wensen u iedere kerkdienst een goede
dienst toe, op welke manier u deze dienst ook beleeft.
De beeldverbinding is een geweldige uitkomst, maar
vervangt helaas niet het daadwerkelijke kerkbezoek.
Met vriendelijke groet, Namens de
eredienstcommissie, Bertha Welter en Ruud van
Mastrigt.

Product van de maand.

Het product voor december is aardappelen/puree. Er
zijn al 2 zakken aardappelen en 2 pakjes puree
ingeleverd. Totaal van vorige maand: 59 pakken
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.
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Meditatie voor het liturgisch
bloemschikken :
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verlangen.
Hul mij in kleuren
en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht,
dat reikt naar het Westen...

Als ik kijk naar de wereld
vrees ik voor morgen.
Als ik kijk naar mezelf
maak ik me zorgen.
Maar als ik kijk naar Jezus
weet ik mij geborgen

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de witte bloesem;
gerechtigheid breekt door,
hoe kronkelig ook de weg.

Persbericht van de roze viering in Rotterdam

Advent gaat over verwachting. Wat zou jij geboren willen zien worden in je leven, in je naaste omgeving
en in de wereld? Het thema van de roze adventsviering is:
Geboren willen worden
De Rotterdamse roze Adventsviering is in de Laurenskerk op 6 december. Inloop vanaf 14.30 uur en de
viering begint om 15.00 uur. De voorganger is Harold Schorren. We gaan er nu vanuit dat er 30 mensen
mogen komen. Als je wilt komen, meld je dan aan, dan zetten wij je op de lijst. Meld je aan via het
formulier
Je kunt de viering ook volgen via het Youtube kanaal van de Laurenskerk.

4

5

6

