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Meditatief:
Aan het begin van deze week stuurde ds. Luci
Schermers online een filmpje over psalm 13.
Ze zegt daarin ondermeer het volgende: psalm 13 is
een kleine psalm, waarin veel gebeurt: er is
vertwijfeling, een smeekbede en vertrouwen. De gang
van die ene emotie naar de andere verloopt niet zo
mooi en vloeiend als het lijkt. Er gebeurt veel
tussendoor, zonder woorden. De genoemde emoties
verlopen niet altijd voor iedereen in de beschreven
volgorde. Zo is het leven niet. Het is veel vaker een
heen en weer gaande beweging in tijden dat we het
moeilijk hebben. Dat kan en mag. Vertwijfeling,
smeekbede en lof, het komt samen in die psalm. “Al
onze emoties mogen er zijn bij God.”
Hieronder psalm 13, maar dan herschreven door
Peer Verhoeven.
Rusten wil ik;
maar, God, in wie?
Vaste bedding zoek ik;
maar waar te vinden?
Dag en nacht ben ik aan het tobben
van ’s morgens tot ’s avonds.
Hoelang moet dit nog duren?
Laat U toch zien
laat van U horen.
Dat mijn ogen niet sterven;
het licht in me niet dooft.
Ik wil er niet onder door gaan,
mezelf niet verliezen.
Op Liefde en Trouw
zal ik mij verlaten,
aan U mij overgeven.
Het zingt in mij.
Alles komt goed.

Zondag 28 februari 2021 –
Orde van dienst
Een bijzondere dienst vandaag omdat Cathy van der
Vaart belijdenis zal afleggen van haar geloof! We zijn
als gemeente heel blij met haar ‘ja’ tegen God. Omdat
de beperkingen nog steeds van kracht zijn, zullen
naast de kerkenraadsleden maar enkele familieleden
van Cathy in de kerk aanwezig zijn. We hopen dat u
meeviert door de beelduitzending te volgen. Uiteraard
wordt het op prijs gesteld als u Cathy feliciteert door
een kaartje (Botterstraat 9) of op een andere manier.
Het is ook de tweede zondag in de veertigdagentijd.
We staan stil bij een van de werken van
barmhartigheid: de dorstige te drinken geven.
We hopen met elkaar op een gezegende dienst.

Orgelspel - Welkom - Psalm 25 : 1 en 2 - Stilte,
bemoediging en groet - Waar het over gaat - Lied 538:
1, 3 en 4 - Gebed - Moment voor de kinderen Schriftlezing: Joh 4: 5 -14 - Lied 188: 1-4 - Preek Meditatief orgelspel - Inleidende woorden bij de
belijdenis van Cathy - Lied 442 - Uitspreken van de
apostolische geloofsbelijdenis - Gebed,
belijdenisvragen en zegen - Felicitatie namens de
kerkenraad - Lied: De Heer heeft mij gezien - We
herdenken dhr. A. Jonker- lied 769: 1 - Gebeden Aandacht voor de collecte - Lied 536 - Zegen Orgelspel

Suggestie voor vasten
Laat deze week dat wijntje of biertje eens staan.
Misschien drinkt u geen alcohol, dan zou de suggestie
kunnen zijn deze week geen koffie te drinken. En de
kinderen: geen limonade, maar water of thee!?

Een wandeling langs werken van
barmhartigheid
Om alvast in de agenda te noteren: zondagmiddag 21
maart. Startpunt bij de kerk, starttijd naar eigen keuze
tussen 13.00-16.30 uur. De komende weken volgt
meer informatie.
Commissie Vorming en Toerusting

Bij de dienst van zondag 7 maart
Op deze zondag hoopt Mevr. ds. E van Schie – Hofman
uit Gouda voor te gaan.

Voedselbank
Het product voor maart is blikjes vis. Er zijn 40
flessen / pakken wasmiddel ingeleverd hartelijk dank
daarvoor.
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.

Wel en Wee
Deze rubriek staat vermeld onderaan de
gemeentebrief.

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

De bloemen van zondag 28 februari zijn
voor ….

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

….. Mw. G.Klip - Barmentloo, voor haar
verjaardag. Een tweede bos is voor de dhr. en
mw. de Gier, voor hun 50-jarig huwelijk.

•
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

liturgisch bloemschikken

De collectedoelen 28 februari zijn:

Tekst voor de viering;
Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan
zelf voor meerdan de helft uit water. Maar juist
dit hele gewone is essentieel.
Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk
verschrompelen.
Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is
aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn
aanwezigheid, blijft er weinig van ons over.
Laten we zorgvuldig omgaan met water en het
niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er
zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor
iedereen, overal ter wereld.

1ste Collecte Protestantse Kerk Missionair Werk
(Nederland -40dagentijd 2021)
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar
de kerk.
Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan
zingeving. Kerken spelen hierop in met
alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken
vormen een nieuwe christelijke
geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van
het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere
manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn
meer dan 150 pioniersplekken door heel
Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in
Rotterdam: een open en betrokken community
rondom het christelijk geloof, waar veel mensen
komen met gebroken levens, kwetsbaar en in
moeilijke omstandigheden. Met verschillende
activiteiten, zondags en door de week, zet
Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de
wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. Met
uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse
Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerkzijn. Van harte aanbevolen.
Meer informatie op kerkinactie.nl/40dagentijd en
protestantsekerk.nl/pionieren

Lieve mensen van de Ontmoetingskerk,
Er zijn geen woorden om mijn grote dank uit te
brengen voor de vele felicitaties en lieve
bemoedigende woorden die ik en ook Aart
kregen voor mijn en Elselien haar verjaardag.
Om stil van te worden, heel, heel hartelijk dank.
Vriendelijke groeten Greet Klip.

De tellerstand voor de Aktie Kerkbalans 2021
staat op dit moment op € 56.764,00. Een mooi
bedrag en is meer dan begroot. Dit bedrag kan
nog groeien omdat we nog niet van iedereen
een reactie hebben ontvangen.
Mee doen kan nog altijd! Uw reactie kunt u
mailen naar
penningmeester@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Iedereen hartelijk dank voor de toezegging die
is gedaan en ook dank aan de mensen die
geholpen hebben met de verspreiding en
ophalen van de enveloppen.
Hartelijk dank, Erik.

2de Collecte Fonds groot onderhoud.
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd
worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat
21 O.v.v. van het collectedoel. De Diaconie
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Ik geef de pen
door aan…
Ik, Wim van der Vaart, kreeg de
pen door van Marianne Wild.
De vragen die voorliggen zijn: “Hoe beleef ik dit
coronajaar en valt het mee of tegen en ”Hoe
helpt het geloof in deze tijd en wat geeft de
moed om door te gaan’?”

“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij
voor SamenWijzer 36.5 over de periode 7
maart t/m 18 april 2021 uiterlijk zondag 28
februari a.s. bij de redactie in te leveren.”

Corona - veel is al gezegd. En onze beleving wijkt niet

wezenlijk af van die van anderen. Je rekent in het
begin erop dat het binnen een paar maanden
voorbij is, maar wanneer dat niet zo blijkt te zijn
breekt wel de nodige frustratie uit. Geen school,
oeverloos thuiswerken en -studeren, beperkte
contacten etc, het blijkt een vermoeiende
aangelegenheid.

Voor de kinderen
Hebben jullie afgelopen zondag gekeken
naar het gedeelte van de kerkdienst dat
speciaal voor jullie bedoeld is? Als je dat niet
hebt gedaan, kun je het gelukkig nog
terugkijken via kerkdienstgemist.nl
Heb je iemand die het moeilijk heeft blij
kunnen maken met een kaart? Als je dat
vergeten bent, kun je dat nog steeds doen,
hoor.

Na de zomer blijken 2 dingen: frustratie maakt
creatief, en er treedt gewenning op. Je past je
levensritme aan en verzint met elkaar oplossingen
voor het gemis aan collega’s, medestudenten,
vrienden en familie. En ook kerk. Bijzonder was
hoe we thuis aan tafel Pasen vierden, brood
braken en wijn deelden.

Komende zondag kunnen jullie naar een
Bijbelverhaal luisteren dat ook hoort bij een
van de zeven werken van barmhartigheid:
mensen die dorst hebben te drinken geven.
Ook hoor je van de duif Rainbow voor welk
tweede doel je spaart.

Oplossingen voor het sociale gemis blijven
allemaal wat surrogaat met vooral digitale
oplossingen, maar het werkt redelijk. Vooral het
aanpassen van je tempo vraagt nog de meeste
energie.

Op de vastenkaart krijg je de tip om water te
drinken in plaats van limonade, sap of
frisdrank. Misschien mag je van je ouders
voor elke keer dat je dat doet, geld in het
spaarbusje doen. Op deze manier ben je een
beetje aan het vasten: je laat de lekkere
frisdrank staan en drinkt in plaats daarvan
iets wat minder duur is. We zijn benieuwd of
het jullie lukt!

Voordelen zijn ook waar te nemen, al blijft het zozo: veel minder of geen reistijd, wat tijd geeft om
dagelijks te sporten en wandelafspraken te
maken. Dat blijkt heel goed te werken om
lichaam en geest fit houden.
Het goede nieuws van een pandemie is: ook dit
gaat voorbij. Het leert je zegeningen weer eens te
tellen, pas op de plaats te maken, en het
bewustzijn dat we niet alles in hand hebben. En
dat dat ook niet hoeft.

We hopen, dat jullie het fijn vinden om iets
voor een ander te kunnen doen.
Groetjes van de leiding van de
kindernevendienst

Ik geef de pen door aan mijn vader, hartelijke
groeten Wim van der Vaart.
Wel en wee
Op DV donderdag 4 maart hopen dhr. en mevr. De
Gier hun 50-jarige huwelijk te vieren.
* Er zijn voor deze week geen jarigen te
vermelden.
* Steeds meer oudere gemeenteleden zijn
inmiddels gevaccineerd. We hopen natuurlijk dat
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dit zonder complicaties verloopt en dat zij zich
hierdoor beschermd zullen voelen en weer meer
durven te ondernemen.
* We denken natuurlijk ook aan onze jongeren;
zij missen het contact met vrienden en
vriendinnen, door de avondklok kunnen zij niet
meer weg en de kans is groot dat zij hele
avonden alleen op hun kamer zitten.
Fijn dat ook onze jongeren in het voortgezet
onderwijs binnenkort weer naar school kunnen,
ook al is dat zeer beperkt nog (1 -1,5 dag per
week). Ook hier hopen we dat dit zonder
problemen zal gaan en dat de scholen niet nog
eens dicht moeten.
* We leven mee met mensen die zich, om
allerlei redenen, grote zorgen maken.
Voor mensen die graag zingen b.v. is dit een
vervelende tijd ( natuurlijk is dat van een heel
andere orde dan de medisch gevolgen van
corona).
We lazen onlangs in de krant dat veel koren
(kerkkoren, cantorijen en wereldlijke koren)
corona wellicht niet overleven. Er wordt gevreesd
dat vooral koren met een gemiddeld hoge leeftijd
zullen moeten stoppen. Omdat er juist in muziek
verbinding is en die verbinding er soms voor zorgt
dat mensen zich aan een kerk willen binden is het
treurig dat dit in deze pandemie veel minder
gebeurt.
Wanneer we in onze kerk weer kunnen zingen,
zal dat ongetwijfeld met veel enthousiasme
worden begroet.
* Tot slot: U/jij kunt altijd een ouderling bellen als
U/jij iets kwijt wilt of zomaar voor een praatje!
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