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Meditatief:

Wel en wee

‘Wie goed doet, goed ontmoet’
luidt het spreekwoord.
Goed doen … maar wat is goed?
In lied 841 wordt de vraag gesteld:
‘Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de Geest?’
Het antwoord stoelt op de bekende Bijbelwoorden
‘liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’,
afgelopen zondag nog gelezen in de dienst. Het
navolgen waard. Maar het leven is complex. ‘Waar doe
ik nu goed aan?’ kun je je afvragen. Een pasklaar
antwoord is er niet altijd. En toch, onderstaand lied
(992) kan een leidraad zijn; hoe moeilijk soms ook,
met vallen en opstaan. Het is gebaseerd op een tekst

* Volgende week hopen vier 70+gemeenteleden jarig
te zijn: woensdag 28 juli de heer J.H.R. van Mastrigt,
donderdag 29 juli mevrouw I.A. Smidt en mevrouw
A.B. van Dijk – Bouw, vrijdag 30 juli mevrouw N.
Spruijt – Legerstee. Allemaal alvast van harte
gefeliciteerd en een goed nieuw levensjaar gewenst.

uit Micha 6. ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is …’:
‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons dan dat wij
recht doen en trouw zijn en wandelen op zijn weg?
Wat vraagt de aarde meer van ons dan dat wij
dienen en hoeden als mensen naar Gods beeld?
Wat vragen mensen meer van ons dan dat wij
breken en delen als ons is voorgedaan?
Het is de Geest die ons beweegt dat wij Gods wil doen
en omzien naar alles wat er leeft.’

* Afgelopen woensdag is mevrouw François in huis
gevallen. Zij moest voor controle naar het ziekenhuis.
Het viel gelukkig mee, ze mocht dezelfde dag weer
naar huis. We wensen haar het beste.
* De vakantieperiode is begonnen. Alle
vakantievierders, uit of (nog) thuis, rust, ontspanning
en plezier gewenst. Maar ook alle goeds voor iedereen
die geen vakantie heeft. Met name voor hen voor wie
een vakantie niet mogelijk is, om wat voor reden ook.
En voor hen, die juist deze vaak stillere periode
moeilijk vinden. Laten we ook nu naar elkaar om
blijven zien.

Iedereen al het Goede gewenst!

Orde van dienst voor zondag 25 juli.
In deze dienst gaat ds. M. Uijtdewilligen-Koenders
voor. Zij was jarenlang geestelijk verzorger in het
Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.
Welkom en mededelingen - Aanvangslied: lied 280 De
vreugde voert ons naar dit huis - Stil gebed Bemoediging en groet - Gebed om ontferming Loflied: Lied 92 : 1 en 3 Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men de Here prijst - Gebed voor de opening van
de Schriften - Inleiding op het thema van de dienst:
Ontvangen om te geven - Schriftlezing:
Deuteronomium 8 : 1-6 - Lied 320 : 1, 2 en 3 Wie oren
om te horen heeft - Schriftlezing: Johannes 6: 1-15 –
Kinderlied: Vijf broden en twee vissen – Verkondiging Lied 836 : 1, 2 en 3 O Heer die onze vader zijt Gebeden: Dankgebed en voorbeden,
stil
gebed en het Onze Vader – Aankondiging inzameling
van de gaven - Slotlied: Lied 136 : 1, 12 en Orgelspel.

Zondagdienst 1 augustus.
In deze dienst zal Dhr. Klaas Rigterink voor gaan.

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

Bijzondere collecte van de diaconie
op 1 augustus
De diaconie heeft besloten om de collecte van 1
augustus a.s. te bestemmen voor de Indonesische
familie van Arimbi Sluijter-Putrinosa. Arimbi
beschrijft, waarom uw bijdrage zeer welkom is.

De bloemen van zondag 25 juli
zijn voor dhr. J. Bremmer ter
bemoediging, en voor Mw.C.Nieuwenhuizenv.d.Berg als bedankje.

Zaterdag 26 juni kreeg ik het bericht dat veel
familieleden positief op corona zijn getest.
Zodoende moesten zij in thuisquarantaine. De
bakkerij en de winkel van mijn ouders en mijn zus
moesten dicht. Na een paar dagen hoorde ik, dat
mijn ouders naar het ziekenhuis waren gebracht.
Mijn moeder kon daar een kamer krijgen, maar
mijn vader kreeg pas later een plek. Allebei lagen
ze aan de zuurstof. Helaas is mijn vader na twee
dagen vechten tegen het coronavirus op 16 juli jl.
overleden. Dit is een heel groot verdriet voor ons.
De volgende dag werd mijn papa op de COVIDbegraafplaats begraven. Wij konden het alleen op
afstand meemaken.
Nu is mijn moeder weer thuis, maar ze is nog ziek
en verdrietig. Mijn zus blijft bij haar en zorgt voor
haar. De winkel en de bakkerij kunnen pas weer
geopend worden, als mijn moeder, mijn zus en
haar man, en mijn broer en zijn vrouw weer fit
zijn. Dan kan stroom, water en gas aangekocht en
nieuwe voorraad ingekocht worden. Door de
corona zijn beide winkels dicht en zijn ze zonder
inkomen.

Voedselbank
Het product voor juli is olijfolie. Er zijn 16 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.

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.

Wilt u de familie van Arimbi financieel steunen,
zodat ze de periode zonder inkomen kunnen
overbruggen? Geef dan uw bijdrage tijdens de
dienst van 1 augustus a.s. of maak een bedrag
over naar de diaconie op rek. nr.
NL10RABO0333800737, onder vermelding van
collecte 1 augustus.

De collectedoelen 25 juli zijn:

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

Inloopochtend op donderdagmorgen
29 juli.

2de Diaconie
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v.
Diaconie storten op rek. nr. NL10RABO0333800737

A.s. donderdag 29 juli staan de kerkdeuren open. Van
9.30-12.00 uur is kunt u binnenlopen, rustig even in de
kerkzaal zitten, een kaars aansteken, luisteren naar
zachte muziek of een gedicht lezen. Eén van de
ouderlingen is op de achtergrond aanwezig. Er is koffie
en thee. Welkom!

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