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Meditatief: We steel the future
Startzondag.
Bij ons in de buurt stond een auto geparkeerd met op
de zijkant de tekst: We steel the future. Ik fietste
erlangs. Wat een rare tekst. Moet dàt nu op je auto
staan? Moet je daar nu trots op zijn? We steel the
future, wij stelen de toekomst. Het klopt gedeeltelijk
wel. De toekomst van een groot aantal mensen is
gestolen. Van mensen die kampen met de gevolgen
van de toeslagenaffaire. De toekomst van de
Afghaanse bevolking is hen afgenomen. En de
toekomst van onze kinderen, kleinkinderen? Hoe zal
die zijn nu de aarde uitgeput geraakt? We steel the
future. Vreemd. Waarom zet je dat op je auto?
Tot ik opeens besefte dat ‘steel’ niet
ons woord stelen betekent, maar
ongetwijfeld iets met ‘staal’ en
stevigheid te maken moest hebben.
Dan wordt het anders: we bouwen
aan een toekomst die vastigheid
biedt. Als je dat waarmaakt, dan is
dat zeker iets om trots op te zijn en dan is dat het
vermelden op je auto waard.
Het thema van de startdienst is: Van Ù is de toekomst!
Dat is een tekst die mij meer vastigheid biedt, meer
vertrouwen geeft, dan stoere woorden op een auto.
Het is geen belofte dat je leven nooit staat te
schudden op zijn grondvesten, maar het is wel de
zekerheid, de vastigheid, dat de eeuwige God met je
meegaat. Dat Hij in dit nieuwe seizoen met zijn
gemeente meegaat, wat de toekomst ook zal brengen.
Laten we daarom in vertrouwen op weg gaan.
ds. Luci Schermers

Orde van dienst voor 19 september 2021.
Muziek - Welkom door ouderling van dienst Samenzang: Zoekt eerst het koninkrijk van God Bemoediging en groet - Gebed - Samenzang en/ of
luisterlied: Bouw Uw Koninkrijk (769) - Van U is de
toekomst 1 - NLB 362: 1 en 3 - Schriftlezing: Lukas
13: 10-17 - Samenzang of luisterlied: Toekomst vol
van hoop (Sela) - Van U is de toekomst 2 –
Kindermoment en kinderlied – Preek - Meditatief
orgelspel – Lied: Onze Vader verborgen - Dank,
voorbeden, stilte en gezamenlijk Onze Vader - Van U is
de toekomst 3 - V&T : De lepel - Aandacht voor de
collecte - NLB 913: 1, 2 en 4 – Zegen - Just4fun: You
raise me up - Orgelspel

Het is startzondag vandaag. Het thema zal zijn: Van U
is de toekomst! Daarom zingen we God de lof en
hebben we een feestelijke dienst: een paar leden van
Just4Fun nemen ons mee tijdens het zingen van de
liederen, een paar gemeenteleden leveren hun
persoonlijke bijdrage, we lezen uit de Schrift met
daarbij een korte overdenking, er is aandacht voor de
kinderen en een
bijdrage van de
commissie
Vorming en
Toerusting. We
hopen met
elkaar op een
mooie,
inspirerende
dienst.
Na de dienst zijn we door de hervormde gemeente
uitgenodigd naar het Thialfterrein te komen. Een mooi
gebaar en een goede gelegenheid elkaar informeel te
ontmoeten. Op het Thialfterrein is koffie en thee èn
daar is een taartenbuffet.
Onder ons zijn vast een paar mensen die dit
weekend nog een taart (of een cake of iets
anders) willen bakken om zondag mee te
nemen. Wie durft??
Misschien wilt u mee, maar vindt u het te ver lopen. Er
is autovervoer geregeld. Na de dienst staat Jan van
der Leeden voor u klaar!
Op het Thialf terrein worden daarna ook de
kinderspelen gehouden. Dus jong en oud en alles daar
tussenin: weet je welkom. Het belooft een zinnige en
zonnige start dag te worden!

Zondagdienst 26 september
In deze dienst zal Mevr. Ds. C. M. van Waardenberg
uit Berkenwoude voor gaan.

Rotterdam Pride Viering 2021
Zondag 26 september is er tijdens de Rotterdam Pride
weer een Pride Viering. De viering is in de
Arminiuskerk, Museumpark 3, Rotterdam. Het thema is
‘We could be heroes’. De viering begint om 15 uur en
daarna is er tijd voor ontmoeting. Iedereen is van
harte welkom om deze viering te bezoeken.

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

World Cleanup day in Krimpen aan de Lek.
Stichting Krimpenerwaard Schoon organiseert
verschillende acties rond de World Cleanup Day. Op
zaterdag 18 september wordt zwerfvuil in en rond
Krimpen aan de Lek opgeruimd.
Om 10.00 uur wordt gestart vanuit het Cultuurhuis. Ik
doe mee. Jij ook?
ds. Luci Schermers

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
bedankt.

Wel en wee
* Maandag 20 september is een gedenkwaardige dag
voor dhr. en mevr. van der Vaart: zij zijn dan 25 jaar
getrouwd! Hans en Ada, van harte gefeliciteerd en nog
vele goede jaren toegewenst vanaf deze plaats.

De collectedoelen 19 september zijn:

1ste

* De volgende mensen hopen komende week hun
verjaardag te vieren:
maandag 20 september dhr.L.Visser,
dinsdag 22 september dhr C. van der Schans,
donderdag 23 september mevr. A.J. Nieuwenhuizenvan den Berg.
Allen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag
toegewenst!
* Dinsdagavond j.l. werden de bewoners van de
Dertienhuizen opgeschrikt door wateroverlast,
waardoor alle bewoners gewaarschuwd moesten
worden, omdat er het gevaar bestond dat de
elektriciteitsvoorziening beschadigd zou kunnen
worden.
De bewoners moesten zich verzamelen in de (deels
donkere) grote zaal, waar men tot laat op de avond
moest wachten tot het sein veilig gegeven werd.
Er was veel hulp (politie, brandweer, Rode Kruis) en er
zijn verder geen grote problemen ontstaan, maar de
schrik zat er natuurlijk wel in.

Kerk in actie Zending

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder
de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger.
De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen:
van militair geweld naar een dramatische economische
crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te
komen. Toch is het herstel van kerken het enige wat
perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar
onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp
bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die
zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk
in Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen
voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen
opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en
gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer
dan gehoopt, omdat door de economische situatie
bouwmaterialen schaars en duur zijn. De eigenaar
betaalt minstens 30 procent van de kosten.
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de
kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent
herstel van de hele samenleving en hoop voor de
toekomst. Geef in de collecte en steun het werk van de
kerken in Syrië en in het Midden-Oosten. Helpt u mee?

* Zoals U ongetwijfeld gemerkt zult hebben is er weer
samenzang als gemeente in de kerk!
Ook andere maatregelen (zoals het aanmelden) zijn
verdwenen, maar verder blijven we ook in de kerk
voorzichtig (nog even voldoende afstand houden) om
besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen.

Voedselbank

Het product voor september is koffie. Er zijn 8
pakken ingeleverd.
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de
Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk in
actie Kliederkerk storten op rek.nr.
NL10RABO0333800737

U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op
de poort staat en zelf het product in de schuur
zetten.

2de KerkUw bijdrage voor de diaconie kunt u
o.v.v. Diaconie storten op rek.nr.
NL63RABO0333800656
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd
worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat
21, v.v. van het collectedoel. De Diaconie.
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KINDERACTIVITEIT STARTZONDAG

Op startzondag gaan we met de kinderen tot ongeveer 12 jaar weer een leuke start maken met spelletjes en patat eten
op het Thialf-terrein. Dit is ondertussen een mooie traditie geworden,
Start rond 1145 uur.

START JEUGDWERK, HELPT JE MEE?

Na de startzondag beginnen we met een nieuw seizoen jeugdwerk. In de week van 27 september hopen we weer te
beginnen met de Jeugdclubs en Rock Steady. We zijn nog dringend op zoek zijn naar nieuwe mensen die ons willen
helpen bij dit mooie werk. Vooral de jeugdclubs kampen met een onderbezetting. Meld je aan en ontdek hoe geweldig
leuk het werken met kinderen is binnen het jeugdwerk van de kerk. Meer weten? Bel of mail met jeugdouderling Janneke
Boer 06-50559401 boerjanneke@gmail.com

ROCK STEADY

De voorbereidingen zijn al in volle gang. De eerste avond hopen we te houden op dinsdag 28 september. In oktober
komen we samen op dinsdag 12 en 26 oktober. We beginnen de avond door met elkaar te eten en gaan om 18:00 aan
tafel in het Voorhof van de dijkkerk. Iedereen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs is van harte welkom. Neem ook
gerust vrienden en vriendinnen mee.
Kook je graag en wil je daarmee je steentje bijdragen? We zijn nog op zoek naar nieuwe mensen om onze kookploeg
mee uit te breiden. Aan melden kan bij Peter Haspels op 06-27656248

JEUGDCLUBS

De Jeugdclubs beginnen dit seizoen in dezelfde week als de Rock Steady met de eerste clubavond op maandag 27
september. De club wordt gehouden één keer in de twee weken en voor vijf verschillende groepen.
Op maandag is er club voor de jongens van groep 4, 5 en 6.
Op dinsdag voor alle kinderen van groep 7.
Op woensdag is er club voor de meiden van groep 4, 5 en 6.
Op donderdag voor alle kinderen van groep 8.
Op de vrijdagavonden komen de jongeren van het voortgezet onderwijs samen.

Filmavond.

De bloemen van zondag 19
september zijn voor Dhr. L. Visser voor zijn

V&T heeft voor u een mooie filmavond in petto,
op 8 oktober a.s.
Houdt u deze datum vast vrij, in de volgende
Gemeentebrief leest u alles over deze heerlijke
film !

verjaardag morgen.

U bent van harte welkom, commissie V&T.

Ruimte tussen zitplaatsen
Grosbriefjes

Een beetje vooruitlopend op het feit dat de 1,5
m afstand binnenkort officieel komt te vervallen,
hebben we besloten dat aanstaande zondag de
ruimte tussen de mensen/gezinnen, twee
stoelen kan zijn in plaats van drie stoelen.
Daardoor kunnen er meer mensen in de kerk.
Wie toch kiest voor drie stoelen afstand, kan
drie kaartjes pakken en naast zich neerleggen.
Jan de Korte scriba

Zoals u weet zijn er weer nieuwe leden nodig
voor de kerkenraad. U kunt hiervoor
aspirant-leden voordragen.
Aanstaande zondag, 19 september en
zondag 26 september, kunt u nog uw z.g.
grosbriefjes inleveren. De briefjes kunt u
vinden in de SamenWijzer. Wij hopen op
veel inbreng van u.
Jan de Korte scriba
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