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Meditatief

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Op zondag 9 mei is het
moederdag. Daarom een foto
van twee vrouwen. Of ze
moeder zijn of niet? Daar
gaat het niet om.
De foto draagt als titel: De
eerste omarming. Mads
Nissen uit Denemarken is met
deze foto winnaar geworden
van de World Press Photo
2021.
We zien twee vrouwen uit
Sao Paulo die elkaar voor het eerst omarmen: een
verpleegkundige met gesloten ogen en een
bewoonster van een verzorgingshuis. Het is - vanwege
corona - een omarming door een plastic gordijn heen.
Bijzonder. Want de randen van het plastic vormen
a.h.w. de vleugels van een engel.
Maar wie is de engel? De verpleegkundige? Zij omarmt
de oudere vrouw. Of is het de oudere dame? Het is
alsof zij de verpleegkundige omarmt èn haar tegelijk
optilt. Alsof de verpleegkundige zich met gesloten
ogen in een barre tijd weer even mens mag voelen. Ik
hoop dat jij en ik (moeder of geen moeder, man of
vrouw) soms even een engel mogen tegen komen. Om
je dan gedragen te weten door vleugels van hoop.
ds. Luci Schermers

Wie gaat mee dauwtrappen op Hemelvaartsdag?

Het definitieve plan…
Op Hemelvaartsdag, a.s. donderdag 13 mei, willen we
een oude traditie in het leven roepen: we gaan
dauwtrappen! Een mooie activiteit voor de vroege
vogels onder ons: voor ouderen die slecht kunnen
slapen, voor jongeren en kinderen die vroeg wakker
zijn… We verzamelen om 7.30 uur bij de kerk en
nemen onze eigen boterham, drinken en misschien
een klein matje mee. De wandelroute duurt ongeveer
een uur en zullen we halverwege onderbreken om in
de buitenlucht ons eten en drinken te nuttigen. Voor
wie wil hebben we een gespreksvraag op papier. Rond
9.00 uur zijn we weer bij de kerk. Dan bent u op tijd
terug om thuis online de korte kerkdienst te volgen. Bij
minimaal 6 aanmeldingen gaat de wandeling door.
Uiterlijk tot woensdag 12 mei 19.00 uur kunt u zich
voor de wandeling aanmelden bij ds. Luci Schermers.

Orde van dienst 9 mei 2021

Dienst op zondag 16 mei.

Bij de dienst van zondag 9 mei 2021
Voorganger op deze zondag is ds. A. Tromp.
Een goede dienst gewenst!

In deze dienst zal Mevr. Ds. D. Hoekstra – Olthof uit
Capelle aan den IJssel voor gaan.

Orgelspel - Intochtslied: Gez. 416 Oude Liedboek
(Gelukkig is het land dat God de Heer beschermt) - Stil
gebed - Votum en groet - Gebed van verootmoediging
- Genadeverkondiging - Leefregel van dankbaarheid Kinderlied: Lees je bijbel, bid elke dag - Gebed om
verlichting door de Heilige Geest - Schriftlezing: 1
Korinthe 15 : 20 – 28 - Ps. 68 : 1 en 2 Oude Berijming
- Preek over 1 Korinthe 15 : 24b en 25 - Orgelspel Lied na de preek: Uren, dagen, maanden, jaren Dankzegging en voorbede - Liturgisch moment:
Inzameling van de gaven - Orgelspel - Slotlied: Nr.
1010 : 1 en 3 - Zegen - Orgelspel

Voedselbank
Het product voor mei is potten pindakaas er zijn 6 potten
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.

Erediensten

In de SamenWijzer staat vermeld dat 30 mei aanstaande ds. Schermers voor zal gaan. Dit is niet juist,
ds. M. Berends-van Waardenburg hoopt voor te gaan.

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

Wel en wee
Op maandag 10 mei hoopt de heer J. Schepers zijn
verjaardag te vieren.
Alvast van harte gefeliciteerd en een mooie dag
toegewenst.

Collecten

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

Mevr. Marie José de Gier zal dinsdag 11 mei een
operatie ondergaan. Wij wensen haar veel moed en
vertrouwen toe en een voorspoedig herstel na de
operatie.

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

Zoals al enkele malen eerder vermeld: U/jij kunt altijd
een ouderling bellen als U/jij iets kwijt wilt of zomaar
voor een praatje!

De collectedoelen 9 mei zijn:

Ook al eerder geschreven maar nog steeds belangrijk.
Laten we elkaar niet vergeten. Een kaartje of
telefoontje wordt extra gewaardeerd in deze tijd
waarin we elkaar (nog) niet kunnen ontmoeten. Ook in
gedachten of gebed kunnen we met elkaar meeleven.

1ste Kerk in actie collecte Noodhulp
Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren
hun land ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld.
Velen zijn terechtgekomen in de buurlanden
Libanon, Jordanië en Irak en leven erin grote
armoede. Zo goed en zo kwaad als het kan,
proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen.
Dat is lastig. Door de economische crisis en de
coronapandemie is er nauwelijks werk.
Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en
arme lokale families met een opleiding in sectoren
waar veel vraag is naar personeel, of met het
opzetten van een eigen bedrijf. In
Libanon is een trainingsprogramma opgezet voor
Syrische vluchtelingen om te gaan werken in de
thuiszorg en basisgezondheidszorg. In Jordanië
krijgen vluchtelingen met trainingen en een lening
de kans een nieuwe start te maken als
ondernemer. Niet alleen Syrische vluchtelingen
worden geholpen, maar ook Jordaniërs die in
armoede leven.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk
van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen
om in hun eigen inkomen te voorzien. Van harte
aanbevolen.

De bloemen van zondag 9 mei zijn voor….

……. de hr. J. Schepers, voor zijn verjaardag.

De gemeentebrief voor volgende week wordt
op woensdag 12 mei verspreid i.v.m.
Hemelvaartsdag.
Dit houdt in dat kopy voor deze
gemeentebrief uiterlijk op woensdag 12
mei 10.00 uur moet worden ingeleverd.
Alvast hartelijk dank. Redactie gemeentebrief.

2de Fonds groot onderhoud
De collectedoelen 13 mei zijn:

1ste Kerk

Samenwijzer.

2de Diaconie

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd
worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat
21
O.v.v. van het collectedoel.
De Diaconie.

“De redactie verzoekt u vriendelijk de
kopij voor SamenWijzer 36.7 over de
periode 30 mei t/m 18 juli 2021
uiterlijk zondag 16 mei a.s. bij de
redactie in te leveren.”
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Hallo kinderen van de kindernevendienst.

Jezus bidt voor de wereld.
Jezus vertelde de mensen over God.
Hij vertelde zijn leerlingen wat ze moesten doen.
Jezus praatte met veel mensen.
En hij praatte met God.
Soms zocht hij een rustig plekje op.
Een plek waar niemand hem kon storen.
Daar kon hij God alles vertellen waar hij aan dacht.
Hij vertelde over de dingen waar hij blij van werd
en over de dingen waar hij zich zorgen over maakte.

International Day.
Op dinsdag 17 mei is het International Day
Against Homophobia and Transphobia. Deze dag
is in het leven geroepen om aandacht te vragen
voor het verschijnsel homo-, bi- en
transgenderhaat en de sociale onwenselijkheid
daarvan.

Dit is een gebed dat Jezus heeft gebeden.
Het is een gebed voor de wereld.

De Roze Vieren Rotterdam organiseert samen met
Protestants Kralingen op maandagavond 17 mei
een IDAHOT avondgebed. Tijdens deze
bijeenkomst is er ruimte voor verhalen, muziek en
bezinning.

‘Goede God.
Ik heb mensen over U verteld.
Die mensen geloven wat ik zeg,
maar niet iedereen begrijpt het.
Dan is er boosheid in de wereld.
Wilt U voor de wereld zorgen?

Het avondgebed is in de Hoflaankerk, Oudedijk 2.
Rotterdam. In verband met de COVID-19
maatregelen kunnen 30 mensen dit avondgebed
bezoeken. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en
duurt ongeveer 45 minuten.
Aanmelden via www.rozevieringenrotterdam.com

Wat U zegt, dat klopt.
Uw woorden zijn waar.
Maar er zijn ook mensen die liegen.
Dan zijn er leugens in de wereld.
Wilt U voor die wereld zorgen?

Het avondgebed is ook online te volgen via de
facebookpagina van Protestants Kralingen
https://www.facebook.com/protestantskralingen

We zijn met heel veel mensen samen
en samen zijn we een.
Toch wil niet iedereen bij elkaar horen.
Dan is er ruzie en verdriet.
Wilt U voor de wereld zorgen?

Aandacht voor IDAHOT op zondag 16 mei
Je kunt op zondag 16 mei ook in je eigen viering
aandacht besteden aan IDAHOT. Een aantal
kerken heeft het initiatief genomen om op zondag
16 mei een regenboogkaars te branden en een
gebed uit te spreken.

Laat de wereld zien
hoe groot U bent,
hoe goed u bent
zodat de wereld ziet
Wié U bent.

Met vriendelijke groet namens de Roze Vieringen
Rotterdam, Minnekus de Groot

Amen

Waar wil jij voor bidden?
Er zijn vast veel dingen waarvoor jij wilt bidden. Vouw een blaadje dubbel.
Teken je hand over op een blaadje zoals hieronder. Knip je hand uit.
Omdat je, je het blaadje dubbel hebt gevouwen, heb je twee handen met een hartje in het
midden! Schrijf op elke vinger iets waarvoor jij wilt bidden!
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