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Meditatief

Een bericht van de ouderlingen

Houd vol! Tanden op elkaar. Nog even. Er is licht aan
het einde van de tunnel. Volhouden is een deugd,
maar kunnen we het nu de maatregelen rond de
lockdown nog strenger gaan worden? Kunnen we
volhouden zonder sikkeneurig te worden of te
verzuren? Het is goed om kinderen te leren niet bij een
beetje tegenslag het hoofd te laten hangen. In allerlei
situaties in het leven kan dat van pas komen. In de
relationele sfeer bijvoorbeeld. Lief en leed delen is niet
eenvoudig, vooral als er echt donkere wolken komen:
een ongeluk, scholen weken dicht, een chronische
ziekte, een ander. Achteraf kun je dan wel eens
denken: hoe kan het dat ik dit heb vol gehouden? Hoe
is het mogelijk dat ik hier door heen gekomen ben?
De kerk houdt het, ondanks tegenslagen, al 2000 jaar
vol met het bijzondere verhaal over een Rijk dat komt.
Hoe ze dat volhoudt? Door te blijven zoeken naar
tekenen van hoop! Door elkaar het ijzersterke verhaal
van Jezus te blijven vertellen. Door te blijven bidden
om de Geest van moed en vertrouwen. Houd dat vol,
nog even…
ds. Luci Schermers

Orde van dienst 10 januari 2021
Vanmorgen zal ds. Rob van der Plicht uit Moordrecht
voorgaan in de dienst. In de orde van dienst zie ik een
preek in drie delen. Mooi om op die manier ons te
blijven boeien!
Orgelspel - Welkom – Aanvangslied 1005: 1, 2, 4, 5 Moment van stilte - Groet, bemoediging en
drempelgebed – Kyriegebed - Glorialied Psalm 150 Moment voor de kinderen en Kinderlied: Ik ben veilig
in Jezus’ armen - Gebed voor de opening van het
Woord - Schriftlezing: Handelingen 16: 22-31 – Lied
511 (orgel) - Voorlezen Lied 511: 1 en 2 Verkondiging deel 1 - Voorlezen Lied 511: 3 en 4 Verkondiging deel 2 - Voorlezen Lied 511: 5 en 6 Verkondiging deel 3 - Voorlezen tekst Lied 511: 7 Lied 511: 1, 2, 5, 7 - Inleiding op de geloofsbelijdenis Geloofsbelijdenis: Ik bouw op U, Christian Verwoerd –
Gebeden - Slotlied 416 – Zegen – Orgelspel

Ook in het pastoraat lopen we momenteel tegen
grenzen aan. Wat kan nog wel, wat kan niet? Als
pastoraal team willen we graag oog houden voor de
noden die er zijn, maar we worden aan de andere kant
beperkt door de maatregelen om verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Het is zoeken hoe we op
een goede manier met u en jou mee kunnen leven.
Veel bezoeken zullen we niet afleggen, hoewel er altijd
uitzonderingen mogelijk blijven. Omdat we elkaar als
gemeente minder zien, horen we ook minder wat er
speelt. We hopen van harte dat u zelf aangeeft
wanneer een telefonisch gesprek of een bezoek nodig
is.

Wel en wee
Deze week geen jarigen te melden.
Wel een goed bericht van Dhr. L. van den Dool,
Hij heeft eind november een nieuwe schouder
gekregen en het gaat heel goed met hem.
Hij wil iedereen hartelijk bedanken voor alle
belangstelling en medeleven.

Voedselbank
Het product voor januari is soep.
Er zijn al 35 blikken/zakken soep
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.

De bloemen van zondag 22 januari zijn
voor ….

Pastoraal inloopuur
Komende donderdagmorgen, 28 januari, ben ik in de
kerk aanwezig. Zomaar binnenlopen voor een gesprek
kan nu ook niet, maar we kunnen wel een afspraak
maken. Drie gesprekken zijn mogelijk: van 9.30 10.15 uur, van 10.30 - 11.15 uur en van 11.30 - 12.15
uur. Bel, app of mail gerust.
ds. Luci Schermers

…Mw. T.A. v.d. Giessen, voor haar
verjaardag.
Tweede bos voor Mw. Lizette Voogt, ter
bemoediging.

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

GEVRAAGD:
BIJDRAGEN VOOR DE
VEERTIGDAGEN-KALENDER

COLLECTEN.

Dit jaar kunnen er door corona geen sobere
maaltijd en aanverwante activiteiten plaatsvinden
in de kerk.

Er wordt nu niet gecollecteerd, daarom bevelen wij
het overmaken van uw collectegeld naar de diaconie
van harte aan!

Om deze periode toch als gemeente met elkaar te
kunnen beleven, willen we naast de onlinediensten een veertig-dagen kalender maken voor
alle gemeenteleden.

•
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

Deze kalender willen we maken met en voor
elkaar. Daarom vragen we om bijdrages van
gemeenteleden, te denken valt aan:

De collectedoelen 21 januari zijn:

1ste Collecte Protestantse Kerk
- Missionair Werk 2021

*een gedicht
*een recept

Een kerk van betekenis
Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om van
betekenis te zijn voor de inwoners van hun dorp of
stad. Creatief zoeken ze naar de verbinding met hun
omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar
iedereen welkom is. Of met een moestuin voor de
hele buurt of een mobiel koffietentje voor mensen
die een praatje willen maken. Allemaal
laagdrempelige, open en toegankelijke activiteiten.
De gezamenlijke kerken in Beilen bouwden een
oecumenisch mobiel kerkje, waar ruimte is voor één
persoon. Op hoogtijdagen en tijdens plaatselijke
evenementen is het kerkje present om een kaarsje
aan te steken, een gebedskaart in te vullen en
eventueel een emailadres achter te laten. Met de
opbrengst van de collecte ondersteunt de
Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele
land, om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt en
aan mensen te laten zien dat het evangelie goed
nieuws is voor iedereen. Van harte aanbevolen

*een gedachte
*een tekening
*een verhaal
*een puzzel
*……
De bijdragen zullen gebundeld worden in een
boekje.
Thema van dit boekje zal zijn:
“Ik ben er voor jou”.
Dit naar aanleiding van de werken van
barmhartigheid.
Uw/ jouw bijdrage kan verzonden worden naar :
Nicolien Kortenoeven per mail:
nicolien.kortenoeven@outlook.com

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

Dit kan tot uiterlijk 29 januari.
Fijn als u/jij meedoet, alvast bedankt !!

De Diaconie

Denkt u nog aan:
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Wij geven de pen
door aan…

Voor de kinderen

Mijn naam is Greet Klip en
kreeg de pen van Erika
Teeuwen.

Kom, volg mij!
Toen Jezus langs het meer van Galilea liep,
zag hij de broers Simon en Andreas. Ze
waren bezig om hun visnetten uit te gooien.
“Kom, volg mij! Ik zal jullie vissers van
mensen maken”, riep Jezus naar hen. De
beide vissers lieten meteen alles in de steek
en werden zijn leerlingen. Een eindje verder
zag hij de broers Jakobus en Johannes. Ze
waren in hun boot bezig hun netten te
repareren. Ook aan hen vroeg Jezus om hem
te volgen. Onmiddellijk sloten zij zich bij de
andere twee vissers aan.
Zij zouden later de mensen veel over Jezus
vertellen. Velen wilden, net als zij, Jezus
volgen. Zo hebben ze veel mensen
“gevangen”. Wil jij ook een volgeling van
Jezus zijn?

Hoe beleef ik dit corona jaar en valt het me
mee of tegen.
Als je tot de risicogroep hoort en samen bijna 172 jaar
oud bent, niet meer snel ter been bent gaat het leven
best rustig langs ons heen. We hadden heel graag wat
meer naar de familie gegaan maar gelukkig zijn we
toch nog naar de vijfde verjaardag van onze kleinzoon
Aron geweest in Ermelo. Andere uitjes waren in de
eerste maanden ziekenhuis en artsen bezoekjes, dat
gaf wat verandering in het dagelijkse thuisblijven. We
hadden een prachtig warme zomer en konden we aan
onze conditie doen door op het plein bij de
Dertienhuizen onder leiding oefeningen doen, wat heel
fijn was. Zelf kon ik op afspraak, toen het zwembad
weer open mocht, iedere morgen zwemmen. Ook af
en toe een stukje fietsen.
Dan nog de vele kaarten met lieve woorden, af en toe
een bezoekje of telefoontje. Prachtig allemaal en veel
dank daarvoor. Al met al een begintijd waar ik niet
zoveel moeite mee had.

Met het eerste werkblad kun je een visspel
maken. Kleur de vissen, plak ze op stevig
papier en knip ze uit. Maak met een
perforator een gaatje in de kop van de
vissen en doe daar een paperclip door. Maak
van een buigbaar rietje en een paperclip een
hengel. De paperclip buig je zo, dat het een
haak wordt. Vissen maar!
Tip: Als je een magneetje hebt, dan kun je
die met een touwtje aan een stok
bevestigen. Zo kun je gemakkelijker vissen.
Maak het moeilijker door de vissen in een
ondoorzichtige kom te doen.

Deze tweede lockdown is minder fijn daar we nu ook
niet meer naar de kerk mogen. Gelukkig hebben
kerkenraad de verschillende commissies niet stil
gezeten en zijn we met alles goed bij gebleven. Nu
helemaal met de Kerkdienst v ia beeld en geluid. Het
zingen in de kerk de cantorij de dinsdagavonden
S.D.G. begin ik wel te missen evenals de Bijbelstudie
van de VBSK en de avonden als onderwerp Aan Tafel.
Het geloof beleef ik niet veel anders, denk er veel over
na. Waar dient deze pandemie voor, en heeft het niet
met de eindtijd te maken. In de Bijbel lees je zoveel
over vreselijke dingen die zullen gebeuren. Heeft God
hiermee te maken? Zelf denk ik dat wel. Alles lijkt wel
te moeten kunnen zonder God, die ons leven bestuurd
en daar wil ik niet in meegaan.

Lijkt het jou niet leuk om
televisieverslaggever te worden? Stel je voor
dat je een van de vissers interviewt, die net
gestopt is met vissen, omdat hij Jezus gaat
volgen. Zo’n interview moet je goed
voorbereiden. Op het andere werkblad staan
vragen die je kunt stellen. Wellicht wil
iemand bij je thuis wel voor die visser
spelen. Het is helemaal echt, als er van het
interview een opname wordt gemaakt. Je
kunt het werkblad ook nog mooi inkleuren.

Ik hoop dat we over een bepaalde tijd elkaar weer in
de kerk mogen ontmoeten.
Ik geef de pen door aan dhr. J.C. Edelenbosch
Vriendelijke groeten Greet Klip.

Succes!
De leiding van de kindernevendienst
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