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Meditatief:

Coronabeleid.

Een gebed voor het volk Israël
naar woorden van Thijs Weerstra.
God van Israël,
die uw volk hebt bevrijd uit de slavernij
het de weg van het leven hebt gewezen
en hebt binnengeleid in een goed land.
We bidden voor uw volk Israël
dat het in vrede mag wonen in uw land
dat daar gerechtigheid mag bloeien
dat Joden en Palestijnen elkaar de plaats gunnen
die zij zo hard nodig hebben.
Zegen allen die een brug willen slaan
tussen de verschillende bevolkingsgroepen
dat zij een teken van vrede en hoop zijn.
we bidden voor allen die worden opgeschrikt
door nieuwe golven van antisemitisme.
We bidden voor uw kerk om een solidaire houding
Want wij zijn de takken geënt op uw volk.
laat alle volken de weg gaan
naar Jeruzalem, de stad van vrede,
om uw stem te horen.

Orde van dienst zondag
3 oktober 2021.

We hebben overlegd over de huidige situatie.
We laten de onderlinge afstand van anderhalve meter
los.
We ontsmetten onze handen bij binnenkomst.
We geven nog steeds geen handen.
De bezoekers van de kerk worden nog wel
geregistreerd. We kunnen ons overigens heel goed
voorstellen dat het voor sommigen van ons nog
helemaal niet vertrouwd voelt om al naast een ander
te gaan zitten. Wij houden dan ook vast aan ons
eerdere standpunt dat er tussen de mensen/gezinnen,
twee lege stoelen dienen te zijn of indien u wilt drie
stoelen.
We hebben het beste met elkaar voor en willen de
kans om anderen te besmetten zo klein mogelijk
houden.
We vertrouwen er dan ook op dat men zich aan
bovenstaande houdt.
Een belangrijke regel blijft: Blijf thuis bij klachten
door keelpijn en verkoudheid!
Jan de Korte scriba

Wel en wee.

Op deze zondag zal ds. R.P. van der Plicht uit
Moordrecht de dienst leiden. We wensen elkaar een
goede dienst.
Orgelspel - Welkom - Psalm 122: 1, 2 - Moment van
stilte - Bemoediging en Groet - Kyriegebed - Glorialied
657: 1 - Lezing uit Deuteronomium 6: 4-12 (uit ‘Bijbel
in Gewone Taal’) – Kinderlied: De 10 woorden rap Gesprekje met de kinderen - Kinderen naar de
nevendienst - Gebed om de Heilige Geest Schriftlezing: 1 Koningen 19: 8-13 - Zingen: Psalm
121: 1, 2 - Schriftlezing: Kolossenzen 1: 12-20 Zingen: Psalm 121: 3, 4 - Verkondiging - Beamerlied:
Lied 848 (Elise Mannah) - Gebeden - Psalm 81: 1, 4, 5,
6, 8 - Zegen - Orgelspel

Ziekenzegen en avondmaal
Afgelopen dinsdagmiddag was er een bijzonder
moment voor dhr. M. Koen, zijn vrouw en kinderen. In
kleine kring hebben we gebeden, gezongen, Martin de
handen opgelegd en met elkaar het Avondmaal
gevierd. Een moment van bemoediging in het licht van
God op de weg die Martin nu gaat. We wisten ons
verbonden met elkaar en met de Eeuwige, die niet laat
varen het werk van zijn handen.
ds. Luci Schermers

*De volgende 70+ gemeenteleden hopen komende
week hun verjaardag te vieren: zaterdag 2 oktober
mevrouw G. Wagemakers – de Groot, dinsdag 5
oktober de heer A. Klip, op donderdag 7 oktober
mevrouw B.A. Nederlof – Versteeg en op vrijdag 8
oktober mevrouw M. Polhuijs – van Rijswijk. Alvast
van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een goed
nieuw levensjaar gewenst.

* Fam. Arij-Jan en Janneke Boer hopen op maandag
4 oktober 25 jaar getrouwd te zijn. Van harte
gefeliciteerd met deze heuglijke dag en alle goeds en
geluk voor de toekomst toegewenst.

* Dhr. Sicco Kooistra is, ondanks een volledige
vaccinatie, deze week positief getest op corona. We
wensen hem van harte beterschap.

* Zijn er vragen, is er behoefte aan een gesprek of is
er anderszins iets om aan de orde te stellen … de
telefoonnummers van het pastoraal team staan achter
op de SamenWijzer. Bel gerust.

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

Israëlzondag.
“De kerk is onopgeefbaar met Israël verbonden”
Dit is een van de kernen van belijden van de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Daarom houden wij vandaag Israël zondag.
Hierom liggen er een aantal kranten in de kerk.
Juist nu is het van groot belang om goed geïnformeerd
te zijn over het bestaan van Israël.
Daarom van harte aanbevolen de krant Israël actueel
met de omslag Israël mee te nemen. Weet u ook
verbonden met Israël, Gods oogappel!
Met dank, Jaap Bremmer.

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.

De collectedoelen 3 oktober zijn:

De lepel vanuit de startdienst.

Vandaag, Israëlzondag, is de collecte

Sinds de startzondag gaat er een grote lepel door de
gemeente. Aan Jan en mij de eer om als eerste
iemand uit te nodigen. Afgelopen vrijdagavond hadden
wij dus een gast aan tafel. Deze persoon heeft de lepel
mee naar huis genomen en zal nu een ander persoon
of een echtpaar of een gezin uitnodigen voor een
maaltijd of voor een kop koffie met … Een mooie
ontmoeting gewenst!

bestemd voor Kerk en Israël.
De relatie met het volk Israël is voor de
Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de
eigen identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar
verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis
met dit volk en de joodse wortels van ons
christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is
gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle
activiteiten van Kerk en Israël gericht.
Het magazine Op weg, voorheen Kerk en Israël
Onderweg, laat mensen aan het woord die
betekenis geven aan de joodse wortels voor
geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert
aandacht voor de joodse achtergronden van de
Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De
handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt
mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over
de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er
de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en
het internetproject ‘De Uitdaging’.
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze
activiteiten van ontmoeting en gesprek en gericht
op leren van de dialoog tussen joden en
christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te
houden. Van harte aanbevolen.
Meer informatie op
www.protestantsekerk.nl/collecte en
www.protestantsekerk.nl/israëlzondag

Naaisters gevraagd!
Vanuit het naaiatelier worden vrijwilligers gevraagd om
o.a. voor de kerstwandeling kleding te naaien. Iedere
vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur op de eerste
verdieping van het cultuurhuis. Stoffen zijn er genoeg
en accessoires ook. Je hoeft geen expert te zijn.
Gewoon rechtuit kunnen naaien is al voldoende.
Inlichtingen bij yvonne.metaal@gmail.com of 06 1419
5054.

De bloemen van zondag 3
oktober zijn voor Dhr. T. v. d. Kooi, voor zijn
verjaardag, tweede bos is voor Mw. G.de JongTrouwborst, ook voor haar verjaardag.

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v.
Protestantsekerk Israël storten op rek.nr.
NL10RABO0333800737

Voedselbank
Het product voor oktober is tandpasta. Er zijn in
september 29 pakken koffie ingeleverd, hartelijk
dank daarvoor.
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de
Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.

2de Kerk
Uw 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.

U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op
de poort staat en zelf het product in de schuur
zetten.
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Bestel gratis het boekje 'Vaste grond'.

De cantorij kan weer beginnen.
Nu gemeentezang weer mogelijk is, kan de
cantorij ook weer van zich laten horen.
Op 21 november, de laatste zondag van
het kerkelijk jaar, mogen we door onze
zang een bijdrage leveren aan de
eredienst. De repetities starten op 17
oktober. Ze vinden plaats in de
crècheruimte, voorafgaande aan de
kerkdienst van 9.00 – plm. 9.30 u.

We kunnen ons als
mensen eindeloos
zorgen maken. Over
ons geluk en ons
ongeluk, over ons
werk en onze carrière,
over onze kinderen en
kleinkinderen, over
onze gezondheid en
ons sterven. Als
reactie daarop
proberen we vaak
krampachtig ons leven
te sturen.

Iedereen die het fijn vindt om mee te
zingen, is van harte welkom. Meld je aan
bij Marianne v.d. Bas, Quirine Lodder of
Klaas Rigterink.

De Bijbel laat ons zien dat er ook een andere houding
mogelijk is. Een houding van vertrouwen en overgave,
in de wetenschap dat de toekomst in Gods hand is.
Hoe oefenen we ons in dat geloofsvertrouwen? Het
boekje ‘Vaste grond’ zoekt handvatten in de levens van
verschillende mannen en vrouwen in het Oude en
Nieuwe Testament.
Via onderstaande link kunt u het boekje aanvragen:
https://petrus.protestantsekerk.nl/vastegrond/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium
=nieuwsbrief&utm_campaign=210918

Filmavond.
Op vrijdag 8 oktober hebben we een fijne
filmavond voor u!
De film gaat over 2 vrienden, de een werkt met
zwaar autistische kinderen, de ander leidt kansarme jongeren op tot begeleiders van deze
kinderen.
Daarbij komt dat de ene man Orthodox-Joods is,
en de ander Islamiet.
Ondanks alle problemen is dit een erg
optimistische film en er wordt prachtig in
geacteerd.

VAKANTIE BIJBEL FEEST 2021.
Kom deze herfstvakantie vakantie (20 t/m 22 oktober
9.30 uur), samen met je vrienden en vriendinnen, naar
het Vakantie Bijbel Feest in de ontmoetingskerk in
Krimpen aan de Lek.
Het thema dit jaar is: 'Hallo Contact'. Hoe maak je nu
contact met God en hoe zoekt God contact met jou?
Daar gaan we het over hebben.
Woensdagochtend komt Jan Marcel met een
spectaculaire theatershow.

Van de makers van Intouchables!

Donderdagochtend gaan we een spannende
speurtocht doen met spelletjes, opdrachten, verhalen
en nog veel meer! Neem wel een ouder/verzorger
mee. Wie weet kom je de beren ook nog tegen.... De
speurtocht sluiten we af met overheerlijke
zelfgebakken poffertjes!

V&T staat vanaf 19.30 voor u klaar met koffie en
thee, de film start om 20.00 uur.
Na afloop is er nog een hapje en een drankje
zodat we gezellig met elkaar na kunnen praten.
We hopen u te zien!

Vrijdagochtend sluiten we de week af met liedjes,
verhalen, knutselen en natuurlijk de beren.

Commissie V&T

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ada van Doorne (0647545457 )
Maureen Kerkstra (0611330300)
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