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Een wandeling langs werken van
Meditatief:
barmhartigheid op zondagmiddag 21 maart.
De naakten kleden is het vierde werk van
barmhartigheid. Over naaktheid lezen we al in Genesis
3: de man en de vrouw eten van de verboden vrucht
en zien dat ze naakt zijn. Ze schamen zich voor God en
voor elkaar. De Eeuwige maakt voor hen kleding van
dierenvellen om hen te bedekken en te beschermen
tegen hitte en kou.
Naaktheid kan positief zijn: het kan iets zeggen over
tederheid en over kwetsbaar durven zijn bij de geliefde
ander. Maar naaktheid roept ook woorden op als:
schaamte, leegte, armoede, misschien wel geweld. Dat
het te maken heeft met minachting en vernedering
wordt pijnlijk duidelijk als we er aan denken hoe de
bovenkleding van Jezus wordt verdobbeld en Hij naakt
aan het kruis hangt. Alle menselijke waardigheid is
hem afgenomen.
Deze week kunnen we onze stem uitbrengen voor een
nieuwe volksvertegenwoordiging. Speelt het in je
keuze een rol of een partij bescherming biedt aan
mensen die blootgesteld worden aan armoede, haat of
onrecht? Speelt het bij je keuze een rol of een partij
echt iets wil doen aan een kwetsbare aarde?
ds. Luci Schermers

Bij de dienst van zondag 14 maart 2021
Vandaag wordt de dienst geleid door ds. Mariëlle
Berends - van Waardenberg, een vertrouwd gezicht en
een vertrouwde stem in onze Ontmoetingskerk. We
hopen op een mooie dienst.
Thema: Door alles heen…
Orgelspel - Welkom en mededelingen - Aanvangslied:
Groot is uw trouw o Heer, NLB 885 - Woorden van
welkom en bemoediging - Gebed - Lied: Maranatha,
Sela - Project Kindernevendienst - Gebed bij de
opening van de Schrift - Eerste schriftlezing:
Klaagliederen 3: 22-39 - Lied 213, Morgenglans der
eeuwigheid - Tweede schriftlezing: Marcus 1: 29-38 Lied 835, Jezus ga ons voor - Preek - Orgelmuziek Luisteren naar het lied: Door alles heen… U geeft rust
- Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader Slotlied: Christus, ons licht - Wegzending en zegen Amen - Orgelspel

Suggestie voor vasten
De naakten kleden heeft te maken met iemand zijn of
haar waardigheid terug geven. Kan jij deze week
iemand laten merken dat hij of zij de moeite waard is?

Graag nodigen wij u en jou uit voor een wandeling van
ongeveer 3 ½ km, die je naar eigen keuze ook wat
kunt inkorten. Het vertrek- en eindpunt is bij de
Ontmoetingskerk. Je bepaalt zelf de vertrektijd, maar
wel tussen 13.00 - 16.30 uur.
Van onze dominee krijg je de routebeschrijving die je
op verschillende plaatsen brengt, die doen denken aan
de werken van barmhartigheid. Op die plek kun je een
gedicht of gedachte te lezen, er over nadenken of er
even over praten. De wandeling is leuk om met het
gezin te doen, maar kan natuurlijk ook alleen of met
z’n tweeën. Bent je alleen en wil je graag met iemand
samen wandelen, geef dit dan door aan Leny Kodde
(tel. 523.053). Zij zal proberen een wandelmaatje voor
die middag te vinden. Van te voren aanmelden is niet
nodig.
Bij terugkomst is er koffie, thee of chocomel te drinken
en, als je wilt, gelegenheid om ervaringen te delen.
We hopen dat dit buiten kan en anders is er een
looproute door de kerk. Een mooie activiteit in
coronatijd!
Commissie Vorming en Toerusting

Vanavond: jongerengespreksgroep
Vanavond om 19.00 uur zit een aantal jongeren klaar
voor een Zoom-ontmoeting rond het boek ‘Leven met
een doel’. We wensen jullie een goed gesprek met
elkaar!

Vesper op woensdagavond 24 maart
Om alvast in de agenda te noteren: op
woensdagavond 24 maart is er om 19.30 uur een
vesper (een avondgebed) gezongen en gesproken door
Arie Versluijs en Luci Schermers. U kunt de vesper die
avond volgen via kerkdienstgemist.nl.

Voedselbank
Het product voor maart is blikjes vis
er zijn 13 blikjes 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.

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

Wel en wee
* Vandaag, 12 maart, is mevrouw M.A. de Gier-de Man
jarig en 18 maart hoopt mevrouw M.H. Siebenga-Blok
jarig te zijn. Beide 70+ers (alvast) van harte
gefeliciteerd en een goed nieuw levensjaar gewenst.

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

* De schouderoperatie van mevrouw den Ouden staat
gepland op donderdag 18 maart. Ze heeft nog veel
pijn. We wensen haar nogmaals sterkte!

•
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

* Het doel van deze rubriek is voornamelijk dat we als
gemeenteleden met elkaar kunnen meeleven, in tijden
van ‘wel’ en in tijden van ‘wee’. Onlangs werden
bijvoorbeeld twee huwelijksjubilea genoemd: 50 jaar
getrouwd, een gelukwens waard! Nu zijn echter niet
alle trouwdata bekend. Het zou fijn zijn om ieder
jubileum te kunnen melden. Daarom het (uiteraard
vrijblijvende) verzoek of alle echtparen hun
trouwdatum willen doorgeven. Dat kan via een mail
naar bertha-ronwelter@freeler.nl .

De collectedoelen 14 maart zijn:
1ste Collecte Kerk in Actie - Diaconaat
(Nederland - 40dagentijd 2021)

Erediensten
Beste gemeenteleden,
In vervolg van ons bericht van afgelopen
week, hebben we besloten om ook zondag
aanstaande (14 maart) de dienst te houden
met uitsluitend de mensen die een taak
hebben.
Woensdag, 17 maart, hebben we weer een
kerkenraadsvergadering en zullen we situatie
opnieuw bespreken.

Ondersteuning diaconaat in de arme regio’s
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In
regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden
aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers
schrikbarend hoog.
Armoede gaat hier vaak over van generatie op
generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig
voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen.
Kerken willen graag helpen bij alle problemen die
hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven
als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze
laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou
staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine
kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn
echter vaak klein en hebben niet veel financiële
middelen. Kerk in Actie begeleidt kerken in deze
regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo
nodig financieel.
Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u
diaconale initiatieven in arme regio’s om de meest
kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Van harte
aanbevolen.

Jan de Korte
scriba

liturgisch bloemschikken
Tekst voor de viering;

Kleding biedt ons bescherming tegen hitte,
tegen kou en tegen de blikken van andere
mensen.
Ook vertellen we met onze kleding
graag iets over wie we zijn en hoe we ons
voelen.
We kleden ons mooi, netjes, feestelijk,
gedecideerd, creatief.
Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig
delen van wat we hebben.
Laten we ons bovendien bewust zijn van waar
onze kleding vandaan komt en ons niet
bekleden met onrecht.

2de Diaconie bloemengroet
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

De bloemen van zondag 14 maart zijn voor….

Ik kreeg de door geef
pen van W. van der
Vaart, dus moest ik
eerst bedenken wat
moet je er mee doen. Toch maar proberen om
wat op papier te krijgen want er is al zoveel
geschreven in de corona tijd het is voor iedereen
een moeilijk tijd.
Al moet ik wel toegeven dat er regelmatige
belangstelling is via een kaartje of telefoon, wat
een mens goed, dat van uit de kerk belangstelling
wordt getoond. Zo zijn er regelmatig mensen die
er altijd waren om te rijden naar het ziekenhuis
tijdens de minder periode. Het gaat nu een stuk
beter.
Voor het geloof maakt het niet zoveel verschil al
mis je wel het contact met het koffie drinken na
afloop van de kerkdienst, maar we zullen hopen
dat het binnen een korte periode ook weer kan.
Een hele verbetering is dat de kerkdienst in beeld
en geluid is te volgen, met dank aan de mensen
die dit mogelijk maken. Wij genieten er van.
ik geef de pen door aan Martin Koen.

….Mw. M. Rigterink -Zieck voor haar verjaardag.
Tweede bos is voor Mw. N. v.d. Kooi als
bedankje.

Lied Neem mij aan zoals ik ben
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.
Dit lied moet herhaald gezongen worden, schrijft
ds. Oane Reitsma, net zolang tot het in je hart zit.
"Het is een lied van overgave. Je wordt je tijdens
het zingen bewust van je afhankelijkheid van God
de schepper."

gr: Tjeerd van der Kooi

Lees meer +beluister het lied via:
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/neemmij-aan-zoals-ikben/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medi
um=nieuwsbrief&utm_campaign=210306
Lieve mensen,
Wij willen iedereen bedanken. We waren zeer
verrast door de vele kaarten of op een andere
manier van felicitaties door onze gemeenteleden
met ons 50-jarige huwelijk.
Vriendelijke groeten, Anton en Greta.
Bedankt!
Heel erg bedankt voor de vele felicitaties vanwege
mijn 75e verjaardag in de vorm van kaarten,
telefoontjes en bloemen.
Ik ben er heel erg blij mee.

Nu al benieuwd naar de liederen uit The Passion
2021? Bestel nu de gratis paas cd “Ik ben er
voor jou” via :
https://daarompasen.nl/bestellen/?utm_source=
nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&
utm_campaign=210306

Marianne Rigterink-Zieck
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Voor de kinderen
Zondag horen jullie een verhaal van Jezus dat past bij het werk van barmhartigheid om
mensen die geen kleren hebben, kleding te geven. Het gaat over iemand die door rovers is
overvallen en van zijn spullen en zijn mantel is beroofd. Meer verklappen we niet.
Ook nu zijn er mensen die niet naar een kledingzaak kunnen stappen om nieuwe kleren te
kopen, omdat ze te weinig geld hebben. Gelukkig zijn er hier en daar vrijwilligers die aan
zulke mensen gratis tweedehands kleding geven. Is dat niet geweldig? Rainbow heeft
gezien, dat er in heel ons land mensen daarmee bezig zijn. Hij zag hoe blij kinderen werden,
toen ze kleren kregen die hen goed pasten. Want vaak moesten ze bijvoorbeeld broeken
aan van hun oudere broer of zus die eigenlijk een maatje te groot waren. Of ze moesten ze
zo lang dragen, dat ze eigenlijk te klein werden. Door deze week wat in je spaarbusje te
sparen, kun je ook er voor hen zijn!
Op de vastenkaart vind je ook een goede tip. Ze vragen je goede kleren die je niet meer
draagt naar een kledingbank brengen. Er is er bijvoorbeeld eentje in Gouda
(https://www.nonfoodbankgouda.nl ).
Speelgoed dat er nog mooi uitziet, kun je brengen naar een speelgoedbank die o.a. ook in
Gouda te vinden is (https://www.nonfoodbankgouda.nl .
Wel zullen jullie met het wegbrengen moeten wachten tot ze weer open zijn, want nu zijn ze
dicht vanwege de coronamaatregelen. Maar je kunt wel vast het een en ander klaarleggen.

Jezus zegt, dat je datgene wat je voor een ander doet, ook voor hem doet. Geeft dat geen
fijn gevoel?
Heb je zin om nog iets leuks te doen, dat bij dit onderwerp past? In de bijlage zie je twee
aankleedpoppetjes. Achter het meisje en jongetje plak je, na het uitknippen en inkleuren
een ijsstokje of satéprikker. Zo kun je het figuurtje in een vaasje of in potje steken. Veel
knutselplezier!
De leiding van de kindernevendienst.

Aanmelding palmpasenstokken
maken kan nog twee dagen

Gemeentebrief

Ouders die hun kind(eren) nog niet
aangemeld hebben voor het
palmpasenstokken maken, kunnen dat
nog doen tot en met 14 maart. Een
mailtje naar klaas.rigterink@gmail.com
is voldoende.
Mocht u de informatie via e-mail niet
hebben ontvangen, neem dan met
Klaas contact op via 0180-522490.

Nummer 52:
dan zijn we een jaar rond sinds de eerste
gemeentebrief verscheen in coronatijd..
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