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Meditatief
Elk geluid begint vanuit de stilte... Zo was het ook met
de leerlingen. Na het afscheid van Jezus zijn ze naar
Jeruzalem gegaan. Ze zijn bij elkaar gebleven. Tien
dagen zaten ze al te wachten op de komst van de
Trooster. Misschien hebben ze wat gepraat, ze zullen
wat hebben gegeten. Ze wachten tot het goede
moment, zoals een zeilboot wacht om uit te kunnen
varen.
En dan opeens is daar wind en vuur: ze worden
vervuld met de Heilige Geest! Dat Pinksteren met stilte
begint is niet onbelangrijk. Je kunt energie of inspiratie
niet zelf organiseren. Dat zijn dingen die uit zichzelf
komen. Daar moet je soms een tijdje op wachten. Dat
is net als met de wind… alleen bij juiste wind kun je
verder varen. Laten we niet bang zijn voor de stilte. Of
dat je geloof of energie er even niet is. Dat komt wel
weer, de wind steekt altijd weer op. En dan gebeurt er
wat! Ds. Luci Schermers

We hebben een feestje op zondag 23 mei:
•

Het is Pinksteren. De kerk is jarig!
We vieren met Pinksteren dat de kerk is
begonnen.

•

De kerk is weer toegankelijk voor 30
kerkgangers. Dat is lang geleden en
daarom zijn we blij. Dit willen we vieren.

•

Ds. Luci Schermers werd een paar weken
geleden 65 jaar.
U en jij hebben haar in het zonnetje gezet
met prachtige kaarten, filmpjes en apps.

Bij de dienst van zondag 23 mei 2021
Het is Pinksteren vandaag! Een bijzondere dag en een
bijzondere dienst. We mogen weer met 30 mensen
samenkomen in de kerk. Rianne de Kwaadsteniet
(saxofoon) musiceert met Arie Versluijs (orgel), ds.
Jaap Koning gaat voor en we gaan kijken naar het lied
“Heer uw licht en uw liefde schijnen”. Bij dit lied zijn
80 (!) foto’s van gemeenteleden gemaakt en we gaan
zien hoe we dit lied als gemeente hebben “verwoord”.
Met dank aan Gertjan Karssen die van alle foto’s een
mooi geheel heeft gemaakt. Na de dienst een
traktatie: zie voor meer informatie elders in de
gemeentebrief.
Welkom en mededelingen - Intredelied 68: 2, 7 Stilte, Votum en Groet - Opwekking 488: Door de
kracht van Uw liefde - Kyriegebed - Lied 670: 1 Glorialied 670: 7 - Gebed om bemoediging met de
Geest - Aandacht voor de kinderen - Ik moet nu
weggaan: Elly en Rikkert - Lezing van het
Pinksterevangelie: Handelingen 2:1-5 - Lied 672: 1, 6 Vervolg: Handelingen 2:6- 13 - Opwekking 764
Zegekroon - Overweging - Muzikaal intermezzo - Lied
675: 1 - Gebeden stil gebed Onze Vader - Collecte Slotlied: Heer, Uw licht en uw liefde schijnen – Zegen.

Dat alles is een traktatie waard.
Na de Pinksterdienst staat van 11.00 12.30 uur de ijskar van Arie en Inge bij
de kerk. U en jij worden van harte
uitgenodigd na de dienst een gratis ijsje
mee te nemen of op te halen!

Inloopochtend op donderdagmorgen 27 mei
A.s. donderdagmorgen ben ik van 9.30 - 12.00 uur in
de kerkenraadskamer aan het werk. Mocht u of jij een
gesprek willen, zomaar iets willen vragen of vertellen,
loop rustig binnen. Koffie en thee zijn klaar! De tijd
van 10.15 -11.00 uur is al gereserveerd…

Kerkzaal open op donderdagmorgen 27 mei
Ook a.s. donderdagmorgen is de kerkzaal geopend om
even rustig tot jezelf te komen. De paaskaars brandt,
er is zachte muziek, als je wilt zijn er een paar boekjes
om te lezen en je kunt je voorbeden opschrijven. Een
gastvrouw/gastheer is op de achtergrond aanwezig.
Welkom tussen 9.30 - 12.00 uur.

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

Wel en wee

* Zondag 23 mei is

jarig: mevr. J. Voogt-Hordijk.
Maandag 24 mei is jarig: dhr. P.J. Landman.
Dinsdag 25 mei is jarig: mevr. D.D. den OudenVerheuvel.
Woensdag 26 mei is jarig: mevr. J.M. Neven (nog
niet zo lang lid van onze gemeente),
De Markt 182 (De Waterpoort).
Vrijdag 28 mei is jarig: mevr. N.A. Hesse-Jongeneel.
Van harte gelukgewenst allen en nog vele goede
jaren met allen die u lief zijn toegewenst en ondanks
de nog steeds geldende beperkingen toch een leuke
verjaardag!

Collecten
Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen
mandjes staan om uw gift in te doen.
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken,
daar de kerkdiensten door een beperkt aantal
mensen worden bezocht. Bij voorbaat dank.
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 23 mei zijn:
1ste Kerk in Actie – Collecte Pinksterzending
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld
voor een eigen bijbel. Dankzij de bijbelcompetitie van
het Egyptisch Bijbelgenootschap voor kinderen van 6 tot
12 jaar kunnen kinderen toch de Bijbelverhalen lezen.
Ieder jaar delen ze via de kerken losse Bijbelboeken uit,
met een aantal vragen bij elk hoofdstuk. De kinderen
kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de
hoofdstukken te lezen en moeten daarbij hun ouder(s),
broer of zus om hulp vragen. Zo gaat de hele familie aan
de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten
met een groot festival op verschillende plekken in
Egypte. Elke kerk komt er met een kindergroep naar toe
voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben
geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een
geïllustreerde bijbel. Met uw bijdrage aan de collecte
steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en
wereldwijd. Doet u mee? Van harte aanbevolen.!

* Deze week is de eindexamenperiode voor het
voortgezet onderwijs begonnen, een spannende tijd
dus voor veel jongelui, zeker na zo'n moeizaam jaar
met veel online-onderwijs.
Binnen onze kerk doet Iris Boer eindexamen voor
de MAVO.
Iris, we wensen je natuurlijk succes toe en hopen op
goede resultaten voor je!

* Veel gemeenteleden zijn inmiddels gevaccineerd en
we hopen natuurlijk dat dit voor hen zal leiden tot
meer vrijheid, contacten en minder eenzaamheid.
We leven mee met mensen die geduld moeten
hebben, omdat zij pas later in het jaar tegen het
coronavirus gevaccineerd zullen worden.
En ook denken we aan de mensen die met allerlei
gezondheidsproblemen (lichamelijke en psychische)
te maken hebben en die lang niet altijd met hun
naam worden genoemd, maar natuurlijk wel
aandacht verdienen. Wij wensen hen kracht, geduld
en moed toe!

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

Erediensten met ingang van Pinksteren
2021
De kerkenraad heeft besloten dat met ingang van
Pinksteren, 23 mei 2021, het is toegestaan om 30
personen bij een eredienst toe te laten.
Dit besluit is genomen omdat er nu toch een lichte
daling van besmettingen te zien is en er steeds meer
mensen ingeënt zijn tegen corona.
Daarom kunt u zich weer aanmelden via de bekende
app, waarover meer staat op onze site. U kunt zich ook
aanmelden via mail,
eredienstenontmoetingskerk@gmail.com. Ook kunt u
bellen met tel.nr 0180 519145.
Graag aanmelding uiterlijk vrijdagavond 22.00 uur.
U krijgt van de aanmelding bericht.
Uiteraard gebeurt alles onder de corona maatregelen,
zoals bij binnenkomst handen ontsmetten, bij het
verplaatsen in de kerk een mondkapje dragen, gaan
zitten op 1,5 m. afstand (geldt niet voor één
huishouden) en er wordt ook nog niet gezongen in de
kerk.
Jan de Korte scriba

* Tot slot:
U/jij kunt natuurlijk altijd een ouderling bellen als U/jij
iets kwijt wilt of zomaar voor een praatje!

Voedselbank
Het product voor mei is
potten pindakaas er zijn
28 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.

Dienst op zondag 30 mei.
In deze dienst zal Mevr. Ds. M. Berends – van
Waardenburg uit Berkenwoude voor gaan.
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Actie Vakantietas
Kinderen die opgroeien in armoede in Nederland worden in deze tijd van coronacrisis extra getroffen. Ze
hebben thuis vaak niet de middelen om hun schoolwerk goed te doen. Niet naar school gaan betekent je
vriendjes en vriendinnetjes moeten missen. Op vakantie in de zomer zat er voor hen al niet in. Juist nu
kunnen deze kinderen daarom een verrassing goed gebruiken.
De actie vakantietas wordt nu voor het 4e jaar door Kerk in Actie gehouden. Vorig jaar hebben wij als
Ontmoetingskerk voor het eerst meegedaan en dat is een groot succes geworden. We hebben toen enkele
tientallen kinderen kunnen verblijden met een cadeau. We hopen dit jaar weer te kunnen bereiken.
We hebben als diaconie inmiddels voor dit jaar contact gelegd met de voedselbank in de regio. Het blijkt
dat wij in de Krimpenerwaard circa 40 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 (basisschool) met een
vakantietas voor de zomervakantie zouden kunnen verrassen.
De kosten voor het samenstellen van 1 rugzak zullen tussen de 10 en 15 euro komen te liggen. Wij willen
daarom graag aan onze gemeenteleden vragen om een bijdrage voor deze actie te leveren.
Dit kan door geld te storten naar het bankrekeningnummer van de diaconie NL10RABO0333800737 o.v.v.
Vakantietas 2021.

“Gebed zelf heeft kracht, maar de wetenschap dat mensen voor hen bidden,
geeft geheime gelovigen kracht. “

Nacht van gebed 4 op 5 juni.
“Blijf voor ons bidden.” Dat is de boodschap die wij keer op keer horen vanuit de vervolgende kerk. Door
mee te doen aan de Nacht van Gebed heeft u de mogelijkheid om, samen met andere christenen, een
nacht lang te bidden voor de vervolgende kerk.
Wij kiezen met opzet voor de nacht, omdat veel vervolgende christenen alleen in het donker of in het
geheim kunnen samenkomen. Omdat gebed zo belangrijk is voor de vervolgende kerk en zoveel impact
heeft – veel meer dan wij vaak denken! – willen we dit jaar nog meer ruimte geven voor het gebed.
De Nacht van Gebed wordt gehouden in de Rehobothkerk, De Landerijen 1, 2926 TA,
te Krimpen aan den IJssel.
Er zijn maximaal 50 bezoekers welkom. De aanvang is om 22.00 uur tot 06.00 uur.
Het is fijn om een half uur (meer mag natuurlijk ook) samen te bidden voor onze vervolgende
broeders en zusters.

U bent van harte welkom.
Meer info: www.opendoors.nl/nacht

De bloemen van zondag 23 mei zijn voor….

……. Dhr. E. Schreuder ter bemoediging
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