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Wel en wee.
Meditatief: Het leven van de eerste

gemeente (Hand 2: 42-47)

Lucas geeft in dit bijbelgedeelte een schets van de
eerste gemeente. Mooi om 2000 jaar later daarover te
lezen. Hoe die eerste gemeente eruit zag? Twee
kenmerken vallen op: ze bleven trouw aan de
gemeenschap en kwamen trouw naar de tempel. Wat
verder nog beschreven wordt, is daar de uitleg van.
Ik moet denken aan onze tijd nu langzamerhand weer
meer mogelijk is in de kerk. In coronatijd is er door de
kerkenraad en door gemeenteleden veel naar elkaar
omgezien. Hartverwarmend. Trouw aan elkaar, aan de
gemeenschap.
Lukt het ook om nu weer trouw naar de kerk te komen
nu meer mensen welkom zijn? Ik hoop dat u niet te
veel zult aarzelen. Denk niet dat het vast vol is of dat
een ander het harder nodig heeft. We hebben elkaar
nodig. Samen de kerkdienst beleven, samen iets van
Gods nabijheid ervaren en elkaar kunnen ontmoeten.
Van harte uitgenodigd in te schrijven en naar de kerk
te komen. Zodat later ook over ons gezegd zal
worden: ze bleven trouw aan de gemeente en kwamen
trouw naar de kerk…
Ds. Luci Schermers

Orde van dienst voor zondag 13 juni
Komende zondag zal de dienst worden geleid door ds.
Hetty de Jong. Zij is geestelijk verzorger bij
verschillende huizen die bij Zorgpartners horen. We
hopen op een goede dienst.
Orgelspel - Welkom - Lof zij de Heer (NLB 868: 1, 2,
3) - Stil gebed - Bemoediging en groet - Lied op de
drempel van de dienst: Morgenglans der eeuwigheid
(NLB 213: 1,4,5) - Gebed van verootmoediging Woorden van richting - Kinderlied: Als je bidt, zal Hij
je geven - Bijbellezing Handelingen 12:1-17 - Zo
vriendelijk en veilig als het licht (NLB 221) Overdenking - Orgelspel - Psalm 124: 1 en 4 Dankgebed en voorbeden, Onze Vader - Aan U
behoort o Heer (NLB 978) - Collecte - Zegen Orgelspel.

Voedselbank.

* Vandaag (11 juni) is jarig mevr. H.A. van der Vaart.
Maandag 14 juni is jarig: mevr. C. Kerver.
Dames, van harte gelukgewenst en nog vele goede
jaren met allen die u lief zijn toegewenst en een fijne
dag!
* Dhr. L. van den Dool uit Lekkerkerk heeft onlangs
een knieoperatie ondergaan: de oude knieprothese
was aan vervanging toe (een zg. revisie dus).
De operatie is goed geslaagd , maar nu volgt natuurlijk
een periode van herstel en revalidatie.
We wensen hem dan ook een voorspoedig herstel toe
en succes bij de revalidatie!
* Miljoenen Nederlanders zijn inmiddels gevaccineerd
en mede daardoor kunnen er meer versoepelingen
worden toegestaan. We hopen dat U/jij met plezier
van de mogelijkheden die dat geeft kan gaan genieten.
Ook de kerken gaan langzaam steeds verder 'open' ,
kunnen meer mensen naar de kerk gaan i.p.v. een
kerkdienst online volgen en kunnen we dus 'genieten'
van meer mensen in de kerk. Het is fijn om elkaar in
de kerk en na de kerkdienst weer even te ontmoeten.
U kunt op een andere plek in deze gemeentebrief er
meer over lezen.
* We denken aan de mensen die met
gezondheidsproblemen (lichamelijke en psychische) te
maken hebben zonder dat we hun naam hier noemen,
maar waarvoor we (als ze ons bekend zijn) natuurlijk
wel in stilte b.v. kunnen bidden.
We wensen hen kracht, geduld en moed toe en
bovenal Gods nabijheid en troost!
* Iris Boer is geslaagd!
Van harte gefeliciteerd!

* Tot slot:
Wilt U/jij iets kwijt, iets opmerken, iets vragen o.i.d ?
U/jij kunt altijd een ouderling bellen. ook zomaar voor
een praatje!

Het product voor de maand juni
is rijst er zijn 4 pakken 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

Erediensten
Zoals u wellicht weet heeft de PKN bekend
gemaakt dat de adviesregels voor het
kerkbezoek versoepeld zijn. De kerkenraad
heeft daarover nagedacht en komt tot de
volgende aanbevelingen:
Bezoekers moeten zich blijven aanmelden
voor een eredienst.
We blijven mondkapjes dragen als we lopen in
de kerk en ontsmetten ook onze handen bij
binnenkomst. Uiteraard blijft de 1,5 m. regel
ook gehandhaafd.
Het aantal bezoekers wordt uitgebreid naar 45
personen, wellicht vanaf juli 2021 maximaal
60 personen.
We kunnen als de dominee het Onze Vader
bidt, dit ingetogen meebidden. Ook kunnen
we weer zingen, aan het eind van de dienst
kunnen we maximaal twee coupletten
ingetogen zingen. En als dan de dominee de
zegen heeft uitgesproken kunnen we ook
weer het Amen ingetogen zingen.
Er staat wel driemaal het woord ingetogen,
wij verzoeken u dan ook dringend daaraan te
denken bij gebed en zang.
Aanstaande zondag, 13 juni, willen we als
proef koffiedrinken (uit papieren bekers) met
echt 1,5 m. afstand. Bij mooi weer kunnen
we ook buiten koffie drinken.
Wij zijn blij met deze versoepelingen en hopen
zodoende op meer kerkbezoek.

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 13 juni zijn:

1ste Protestantse kerk missionair
werk dorpskerken.
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt
gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent
de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft:
middelpunt van de samenleving.
Kerk in, van en voor het dorp zijn is vandaag
de dag niet altijd vanzelfsprekend meer. Het
sluiten van kerken, teruglopende
ledenaantallen en minder financiële middelen
maken het moeilijk om kerk van en voor het
dorp te zijn.
Binnen de dorpskerkenbeweging van de
Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar
om als geloofsgemeenschap van betekenis te
blijven voor elkaar én voor het dorp.
Om dorpskerken te ondersteunen zijn
uitwisseling van ervaringen en
regiobijeenkomsten rond kerk- en
leefbaarheidsvraagstukken van groot belang.
Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt
u de dorpskerken in Nederland in het zoeken
naar nieuwe wegen op oude gronden.
Van harte aanbevolen.

Jan de Korte scriba

De bloemen van zondag 6 juni zijn voor….

2de Diaconaal havenproject.
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd
worden bij Arie de Paauw, Johan
Vermeerstraat 21 O.v.v. van het collectedoel.
……. Mw. C.S. Groeneveld-v.Staveren voor haar
verjaardag.
Tweede bos is voor Mw. v.d. Vaart ook voor haar
verjaardag.

De Diaconie
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Bomen bloeien en groeien door de jaren heen en
worden hoe ouder, hoe mooier. Een oude boom, die
heeft grandeur. Zo is het ook met de mens: rijkdom
komt met de jaren. Ook ouderen kunnen nog altijd
bloeien en vrucht dragen en hun hele leven lang God
blijven loven.”

Aanmelden Erediensten
Verschillende keren bent u er op attent
gemaakt dat het aanmelden voor een
kerkdienst het beste is om dit via de app
te doen.
Bijgaand treft u nogmaals de QR code
aan om de app te downloaden. Wij
hopen met de commissie, die alle
aanmeldingen controleert, dat u er zo
veel mogelijk gebruik van wilt maken.

Leven als de bomen,
trouw en aardsgezind
bij het water wonen,
leven van de wind,
Hemelhoog geloven,
leven uit één stuk
ademnood te boven,
onverdeeld geluk.
Leven als de bomen,
God heeft hen geplant,
leven om te loven,
leven uit Gods hand.
Op de lente hopen,
weten van de herfst,
dromen van de zomer,
leven dat niet sterft.
Toevlucht voor de vogels,
schaduw, onderdak,
huis van mededogen,
liefdewijd vertakt.
Leven als de bomen,
zingen voor je God,
levenslang geloven,
vaste voet aan grond.

Jan de Korte scriba

(Louis van Dijk/Hans Bouma)
Het lied is te beluisteren via:
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/leven-als-debomen/

Dichter, auteur en predikant Hans Bouma
schreef verschillende liederen met de bekende
pianist Louis van Dijk. Bouma schreef, Van Dijk
componeerde. “Het was alsof hij een speciaal
verbond had met de piano.”
Het interview is te vinden op:
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/de-dichteren-de-muzikant-ik-schreef-hij-koos/
Daaruit een stukje over het lied “Leven als de bomen”:
“Voor dit lied heb ik mij laten inspireren door het slot
van Psalm 92. Het beeld van een boom wordt vaker
gebruikt in de Bijbel. Voor mij is een boom hét
symbool van religie. Een boom is stevig geworteld in
de aarde, Gods schepping. Tegelijkertijd strekt een
boom zich uit naar de hemel, een boom is ontvankelijk
voor wat er van boven komt. En bomen communiceren
via hun wortels met elkaar. Die elementen vind je ook
terug in het geloof.
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