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Meditatief:
Een sneeuwtekst om al wandelend, schaatsend of
zittend bij het raam ‘op te kauwen’.
“Al zijn je zonden
rood als scharlaken,
ze worden
wit als sneeuw.
Al zijn ze
rood als purper,
ze worden
wit als wol”. (Jesaja 1: 18)
ds. Luci Schermers

Orde van dienst
Vandaag zal de dienst geleid worden door ds. Eline
Baggerman - v.d. Popering. Zij is predikante van de
gereformeerde kerk in Haastrecht en woont samen
met man en kinderen in Krimpen aan den IJssel. Haar
man is al vaker in onze kerk voorgegaan. We hopen op
een mooie dienst.
Orgelspel - Welkom en mededelingen - Intochtslied:
ps. 93 - Stil gebed - Votum en groet - Lied 1005 Gebed om ontferming - Wetslezing: Exodus 20 Kinderlied: ‘Ik heb Jezus nodig heel mijn leven’ Gebed om verlichting met de Heilige Geest Schriftlezing: Marcus 2: 23-28 - Lied 836: 1, 2 4 en 5 –
Preek - Lied 653: 1, 2 en 7 - Dankgebed en voorbede
– Aandacht collecte – Slotlied 518: 1 en 4 – Zegen –
Orgelspel

Zondag 21 februari 2021.

God, corona en de kerk
Het was koud en glad de afgelopen week. Ik
was niet veel op Krimpen en had tijd voor een
goed boek. “God en de pandemie” geschreven
door Tom Wright weer ter hand genomen. Dat
had te maken met de opmerking van een
gemeentelid of ik eens wat wilde zeggen over
de vraag of en hoe God betrokken is bij de
coronacrisis. Geen gemakkelijke vraag, maar dit
boek reikt zeker handvatten aan tot nadenken.
In de volgende SamenWijzer een verslag van
een paar dagen lezen en schrijven over deze
actuele vraag. ds. Luci Schermers

Wel en wee komende week
•
•

•

•

Op zondag zal Ds. K. van der Niet uit Rotterdam voor
gaan.
•

Veertigdagenkalender 2021
Het is een prachtig boekje geworden. Momenteel
wordt het verspreid. Voor Aswoensdag (17
februari, het begin van de veertigdagentijd)
hopen we op ieder adres een boekje bezorgd te
hebben. Allen die op wat voor manier ook
hebben meegewerkt: hartelijk dank!
Commissie Vorming en Toerusting

Voedselbank
Het product voor februari is wasmiddel.
Er zijn al 20 pakken /flessen 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.

•

Er zijn voor deze week geen jarigen aan te
kondigen.
We leven mee met mw. Lizette Voogt. Zij is
voor een pijnbehandeling van haar rugklachten
in het ziekenhuis geweest. Ze hoopt op goed
resultaat.
Mevrouw van der Stege in de Irishof in Gouda
vindt het fijn wekelijks de Gemeentebrief
toegestuurd te krijgen. Zo blijft ze op de
hoogte. Zij doet iedereen de hartelijke
groeten.
De kerkdiensten moeten vanwege de
strengere 'lock down' voorlopig nog steeds
zonder kerkgangers gehouden worden (dus
alleen met de mensen met een taak).
Laten we elkaar niet vergeten. Een kaartje of
telefoontje wordt extra gewaardeerd in deze
tijd van elkaar niet kunnen ontmoeten. Ook in
gedachten of gebed kunnen we met elkaar
meeleven.
Zoals eerder vermeld: U/jij kunt altijd een
ouderling bellen als U/jij iets kwijt wilt of
zomaar voor een praatje!

Bedankt.

Beste gemeenteleden,
Op deze manier wil ik u/ jullie allen heel hartelijk
bedanken voor het medeleven
in welke vorm dan ook voor en na mijn operatie. Ik
ben heel blij dat Klaas ook niet is vergeten.
Hartelijke groeten, Marianne Rigterink

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

De bloemen van zondag 14 februari zijn

Wij geven de pen
door aan…

voor ….

Via Bettina heb ik de pen gekregen.
Gelukkig ben ik, meestal, een optimistisch mens.
En juist in deze corona tijd ben ik heel dankbaar voor
alle hulp.
Gerlinda en Betina doen de boodschappen. De mannen
houden nu de stoep schoon en doen daarnaast vaak
nog andere klussen. En zo nodig zijn de kleinkinderen
er ook voor mij.

….. Mw. M.Rigterink -Zieck na operatie.

En dan is er de jongste Robin.
Die vond het heel spannend om
zondagnacht, samen met zijn
moeder, in de sneeuwstorm naar buiten te gaan. Om
3.30 liepen ze wel meer dan een half uur buiten. Daar
kan ik dan heel erg om lachen.

Leven als een Koningskind.
Heer, Wij hebben elkaar nodig in de toestand
waarin we verkeren. En als we geleerd hebben
ons te allen tijde te verblijden, zonder ophouden
te bidden, onder alles te danken, dan gaan onze
ogen open en zien we wat God met Zijn
kinderen van plan is. We moeten uitzien boven
de gewone, gemiddelde manier om de dingen te
bekijken en Hem de gelegenheid geven in ons
denken te gaan functioneren; we moeten de
dingen vanuit Gods standpunt zien. In elke
situatie moeten we zeggen: “ Heer, wat zit er
voor U in? ” en niet “ Wat zit er voor mijn in? “
“ Wat zit er voor U in, Heer? Ik weet dat er
glorie in zit voor U, bevrijding voor mij, en
zegeningen voor Uw kinderen. “ Laten we
voortgaan. Laten we het land binnengaan en het
in bezit nemen. Beërf het Koninkrijk dat voor u
bereid is. Leef als een Koningskind.

Soms denk ik dan, vroeger stond ik om 7 uur bij de
bus te wachten om naar mijn werk te gaan.
En ook toen waren er koude winters met sneeuw.
Nu mag ik lekker in mijn warme bed blijven liggen.
Laten we allemaal beseffen dat je schatrijk bent als je
een warm huis hebt, genoeg te eten en drinken en
warme kleren. Zoveel mensen in de wereld die kou en
honger hebben.
Vervelen doe ik mij nooit want ik lees heel graag. En al
laat mijn gezondheid het vaak te wensen over, ik ben
een dankbaar mens. Ik kijk graag naar wat ik nog wel
kan en niet naar wat ik niet meer kan. Al mag ik geen
zoet, geen zout of vet, ik kook nog elke dag lekker
mijn eigen eten. Soms heb ik heimwee naar vroeger
toen Leen en ik fietstochten maakte of met de caravan
weggingen. Of de mooie vakanties in de bergen....
maar ik kan terug kijken op een mooie tijd met goede
herinneringen. Heb ik soms een gouden dak op mijn
huis? Nee hoor! Maar 1 ding waardeer ik heel erg: We
houden als familie van elkaar en hebben een hekel aan
ruzie.

Nadenkertje.
“ Wie zijn mond en tong bewaakt, bewaart
zichzelf voor benauwdheden. “

En dan heb ik natuurlijk mijn lieve kat Rikky. Ik heb
hem 14 jaar geleden uit het asiel gehaald. En als hij
dan ‘s avonds naast mij op de bank ligt te spinnen dan
geniet ik daar zo van.
Ik wil iedereen bedanken voor de kaarten die ik mocht
ontvangen. En van de kerstengel kreeg ik hele leuke
en lekkere dingen.

(Spreuken 21 vers 23.)

‘Denk voordat je spreekt’. Dat is een wijs
woord. Heb jij weleens iets gezegd dat je, zodra
het je mond uit was, wel weer had willen
inslikken? Dat overkomt ons allemaal. Wij zijn
tenslotte mens. Een toepasselijk Bijbelvers
herinnert ons eraan “ te bedenken al wat
waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al
wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat
deugd heet en lof verdient “
(Filippenzen 4 vers 8). Als we dat doen, zullen
we altijd woorden spreken die leven geven.

Over mijn geloof in corona tijd: dat is niet veranderd.
Iedere avond dank ik God voor alle goede dingen die ik
mag ontvangen. Mijn geloof gaat als een lint door mijn
leven en voel ik Zijn liefde voor ons allen.
Tot slot:
We mogen elkaar niet vastpakken ..maar laten elkaar
niet los.
Hartelijke groet van Adrie Pols Jonker.
Ik geef de pen door aan mevrouw M. de Wild
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COLLECTEN.
Er wordt nu niet gecollecteerd, daarom bevelen wij het overmaken van uw collectegeld naar de
diaconie van harte aan!
•
•

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 14 februari zijn:

1 ste collecte: Protestantse Kerk – Noodhulp.
2 de collecte: Samenwijzer
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21
O.v.v. van het collectedoel.
De Diaconie

Voor de kinderen
Je hebt het niet van mij
Jezus ging van synagoge naar synagoge om daar over God te vertellen en overal kwamen er zieken
naar hem toe. Zo kwam er een man naar Jezus met een huidziekte die hem onrein maakte. Dat
betekende dat hij niet in de tempel mocht komen en apart van de andere mensen moest wonen. Je
begrijpt, dat dat heel verdrietig is. Toen hij van Jezus hoorde, kreeg hij hoop. Daarom durfde hij
naar hem toe te gaan. Hij viel voor hem neer en zei: “Als u wilt, kunt u mij beter maken, zodat ik
weer rein ben.” Jezus kreeg medelijden met hem, raakte hem aan en zei: “Ik wil dat je rein wordt.”
De man zag dat zijn huidziekte genezen was, zodat hij weer overal mocht komen. Jezus zei nog wel
tegen hem, dat hij aan niemand mocht vertellen wat er gebeurd was. Hij stuurde hem naar de
priester, want die moest hem vertellen dat hij echt rein was. Ook moest hij een offer brengen, als
dank aan God.
Wat was hij blij! Kun jij zoiets voor je houden? De genezen man niet. Overal vertelde hij, dat hij nu
weer iedereen mocht ontmoeten, omdat er dankzij Jezus geen vlekje meer op zijn huid te zien was.
Jezus kreeg het daardoor nog drukker dan tevoren en probeerde stille plekjes te vinden om even
rust te krijgen.
Het is naar, als je er niet bij mag horen. Hopelijk zeg jij dan tegen zo iemand : “Kom erbij en doe
mee!”
Er zijn weer mooie werkbladen. Op het eerste zie je een spel dat op ganzenbord lijkt. Ga alles mooi
kleuren en ga het daarna spelen met iedereen bij je thuis. De spelregels staan op een apart blad.
Veel plezier! Op het tweede blad zie je een brief die de genezen man geschreven zou kunnen
hebben. Kun jij de rebussen in de brief oplossen, zodat je weet wat hij schrijft?
Heel veel succes!!
Verrassing!! Volgende week krijgen jullie een envelop vanwege de 40-dagentijd. Houd de
brievenbus in de gaten!!
De leiding van de kindernevendienst
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