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Meditatief:  
 
Een oude reisgids. 

Die oude reisgids 
van zijn opa deed de 
jongen toch maar in 
zijn koffer. Erg 
aantrekkelijk zag het 
boekje er niet uit: 
geen plaatjes, 
ouderwetse taal en 
het rook een beetje 

muf. De reisgids kwam pas uit de koffer toen er op de 
plaats van bestemming nauwelijks informatie was te 
vinden over de omgeving.  
Wat een verrassing! Prachtige wandelingen stonden 
erin langs mooie plekken. De jongen liep over paadjes 
die lange tijd niet meer belopen waren. Hij moest 
soms wel vindingrijk zijn en hindernissen overwinnen: 
een snelweg die onverwacht zijn pad doorkruiste en 
een brugje dat verdwenen bleek te zijn. Soms moest 
hij een nieuwe aansluiting zoeken. Spannend en 

uitdagend. 
Oude boeken kunnen verrassend zijn. Dat geldt ook 
voor de bijbel. Ook een soort reisgids. Niet meer van 
deze tijd denk je soms. Maar als je verder kijkt, ontdek 
je misschien oude paden die de moeite waard zijn. En 
waar ze niet meer aansluiten, kun je nieuwe wegen 
zoeken. Of je deze weken thuisblijft of weggaat: toch 

maar pakken deze reisgids. Wie weet vind je een weg 
om te gaan of ontdek je prachtige vergezichten. Een 
goede zomertijd gewenst! 
ds. Luci Schermers 
 

Orde van dienst voor zondag 18 juli. 
 
In deze dienst hoop ik zelf voor te gaan. Elise Kreuk - 
de Heer bespeelt het orgel en Meanne Voogt zal een 
paar liederen solo zingen. We lezen een onbekende 
brief: de brief van Paulus aan Filemon. En er is 
kindernevendienst! Als je nog niet op vakantie bent en 
je bent in staat te komen, meld je aan en weet je 
welkom! 
Orgelspel - Welkom - Psalm 87: 1 en 4 - Bemoediging 
en groet - Lied: Amacing grace - Leven in vrijheid - 
Psalm 86: 4 - Gebed - Schriftlezing: Genesis 9: 18 – 27 
uit ‘Bijbel in Gewone Taal’ - Kindermoment: Trinity: Ik 
wens jou - Schriftlezing: De brief aan Filemon - 
NLB 678: 1, 2, 4 en 6 - Overdenking: Een brief aan 
Paulus - Orgelspel - NLB 993: 1, 2, 6 en 7 - 
Dankgebed en voorbeden - Slotlied 423 - Zegen - 
Orgelspel. 

 
 
 

Vakantie. 
 
Wat ik graag nog door wil geven: 
- Zondag na de dienst begint onze vakantie. Van 19 
juli - 15 augustus ben ik dus niet in Krimpen aan de 
Lek. Er is vervanging geregeld. Mocht u of jij 
onverhoopt een predikant nodig hebben, dan weet 
onze scriba, Jan de Korte, wie hij benaderen kan. De 
scriba is te bereiken onder nummer 06 3896 82 23 of 
551.427. Natuurlijk kunt u voor pastorale zaken ook bij 
een van de ouderlingen terecht. 
 
-Vanaf januari heb ik (bijna) alle jarigen rond hun 
verjaardag opgebeld. Nu er meer ontmoetingen 
mogelijk zijn, de kerkdiensten weer bezocht kunnen 
worden en de vakantie aanbreekt, ga ik met de 
verjaardag telefoontjes stoppen. Het was erg leuk 
om te doen, maar nu wordt het tijd voor andere 
initiatieven. 
 
- Ieder jaar worden vrijwilligers gevraag mee te helpen 
bij het schoonmaken van het Noordzeestrand. 

Jan en ik hebben ons aangemeld voor dinsdag 10 
augustus. Dan worden we om 10.00 uur op het strand 
van Monster verwacht. Zin om mee te doen? Meer info 
en aanmelden via www.beachcleanuptour.nl. 
 
- Gezegende weken gewenst voor u, voor jou en 
voor allen die je lief zijn! 
ds. Luci Schermers 

 
 

Wel en wee 
 

• Gisteren (15 juli) was jarig: mevr. A. Stip-van 
der Stel. 

           Alsnog van harte gefeliciteerd! 
           Zij ondergaat op 23 juli een dag opname in het     
           ziekenhuis i.v.m. verscheidene onderzoeken.  
           Wij wensen haar de rust en de moed toe om  
           dit te ondergaan, maar bovenal kracht van  
           Boven. 
 

• Maandag 19 juli is onze scriba, dhr. J. de Korte 
jarig. We feliciteren hem uiteraard ook en 
wensen hem nog vele goede jaren toe met 
allen die hem lief zijn! 
 

• Mevr. E. van Hulsteijn is onlangs (eindelijk) 
geopereerd aan haar schouder (er is een 
prothese geplaatst).  
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• De operatie is geslaagd, maar de komende 6 
weken mag ze nog heel weinig doen met haar 
arm en schouder en er zullen nog maanden 
revalidatie volgen. 

           We wensen haar dus veel geduld en   
          doorzettingsvermogen toe en natuurlijk  
           uiteindelijk een goed herstel! 
 

• De versoepelingen rond het corona-virus zijn 

ook voor de kerken positief en meer mensen 
kunnen dus weer 'opgaan' naar de kerk, 
hoewel er ook nog steeds beperkingen gelden. 

           Helaas moest het zingen vorige week in de  
           kerk worden teruggedraaid vanwege  
           toenemende besmettingen de afgelopen  
           weken. Ook in de kerk willen we natuurlijk  

           besmettingen zo veel mogelijk voorkomen en  
           blijven we dus voorzichtig. 
 

• Een heel mooi bericht: 
            Verena van den Hoven heeft voor het  
            eindgesprek op haar opleiding 'Communication  
            and Multimedia Design' het maximaal haalbare  
            gescoord, n.l. een 10! Uitmuntend dus. 
            Verena, van harte gefeliciteerd met dit  
            resultaat! 
 

• 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! 
 

Zondagdienst 25 juli. 
 
In deze dienst zal Mevr. Ds. W. Uijtdewilligen – 
Koender uit Nieuwerkerk voor gaan. 
 
 
 

 

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.  
 

De collectedoelen 18 juli zijn: 
 

1ste Plaatselijk jeugdwerk  
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. plaatselijk 
jeugdwerk storten op rek.nr. 
NL63RABO0333800656 
 

2de Diaconie  
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. 
Diaconie storten op rek. nr. NL10RABO0333800737 
 
     Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21         
O.v.v. van het collectedoel,De Diaconie. 
 

Aanmelden erediensten. 

 
Het aanmelden voor een eredienst blijft 
nodig. 
U kunt dit doen door de betreffende app te 
gebruiken, de kerkdienst reserveren app. De 
benodigde (eenmalige) QR code staat op 
onze website. U kunt zich ook aanmelden via 
eredienstontmoetingskerk@gmail.com of 
bellen met 0180 519145.  
U wordt verzocht zoveel mogelijk van de 
reserverings app gebruik te maken.  
 

Voedselbank 
Het product voor juli is olijfolie. Er is 10 flessen 
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 
 

 

De bloemen van zondag 18 juli  
                     zijn voor Mw. Stip - v.d.Stel,  
                     voor haar verjaardag.  

 

Langs deze weg willen wij dankzeggen voor de vele 
kaarten en telefoontjes die wij mochten ontvangen 
in verband met behandeling en bestralen van mijn 
rechteroog.  
Hebben dit als heel erg fijn ervaren. Wij hebben ons 
gedragen gevoeld aan een meelevende gemeente. 
Hiermee weten we ons ook gedragen door onze 
Heer en Heiland. 
 
Onze trouwpsalm, Psalm 146 vers 5 geeft ook 
steeds weer kracht. 
 
Dit wil ik dan ook graag met u delen. 
--Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft, wie 
zijn hoop vestigt Op de Heer, zijn God. 
Met een hartelijke groet van Jaap en Dicky 
Bremmer. 
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Diaconie 
 

 
 

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Geld voor leuke uitjes 
is er niet. Met de Actie Vakantietas van Kerk in Actie kunnen kerken in heel Nederland kinderen in 
armoede in hun regio verrassen met een rugzak vol verrassingen. 

  
Doet uw gemeente dit jaar ook mee? 
 

Deze oproep kwam vorig jaar ook voorbij en daar zijn wij, de diaconieën uit Lekkerkerk en Krimpen aan 
de Lek dit jaar gezamenlijk mee aan de slag gegaan. 
 

 
 

Dit jaar hebben we gevraagd aan de voedselbank of en zo ja hoeveel kinderen er van 4-12 jaar zijn die 

we zouden kunnen verblijden met een vakantie-tasje. We hebben de kerken waar we in december de 
kerstpakketten-actie mee organiseren gevraagd of zij mee zouden willen werken aan deze actie. Het 
gaat dan om de volgende kerken uit Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek: de Rooms Katholiek kerk, de 
Hervormde Gemeente ’t Venster en de Protestantse Gemeente Lekkerkerk en met de Hervormde kerk 

alhier. 
 
We hebben de tasjes gevuld met: * Stoepkrijt; * Bellenblaas; * Viltstiften; * Dobbelstenen + Yathzee-
blok; * Stickers; * Springtouw; * Waterspuiter; * Vakantie-boek; * Zakje sap; * Zakje chips; * 2 nog in 
te vriezen ijsjes en een Kliederkerk-vakantieboek.  
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De tasjes zijn op 8 juli aangeboden aan de voedselbank. Zij zullen de tasjes verder verspreiden.  

 
Wij, de diaconie van de Geref. Ontmoetingskerk, danken eenieder voor de hulp en/of donaties. 
 

Met hartelijke en warme groet, 
Patrick, Arie, Annemarie en Wietske 
 
 

 


