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Meditatief 
 

Ik las van de week over iemand die 
langs een basisschool liep waar een 

spandoek hing met de tekst 

‘Worden wie je bent’. Dat deed me 
natuurlijk direct denken aan de 

School-Kerk-Gezinsdienst van 
afgelopen zondag. Dit zinnetje was het thema van de 

dienst, maar hij is zeker niet nieuw en ook niet alleen 
voor kinderen. Er zijn zelfs boeken met die titel 

verschenen. 

 Het stimuleert wel tot nadenken. De eerste gedachte 
die opkomt zou kunnen zijn dat je niet hoeft te worden 

wie je bent omdat je het immers al bent. Maar je brein 
probeert dat meteen op te lossen door achter dat ‘wie 

je bent’ iets te zoeken als ‘wie je écht bent’. Daarmee 

gaat dit zinnetje over zelfonderzoek en het nastreven 
van de ontwikkeling van een persoonlijkheid die al in 

jezelf opgesloten zit.  
Het zal niet per ongeluk zijn dat de zin luidt ‘Worden 

wìe je bent’ en niet ‘Worden wàt je bent’. Op een 
basisschool b.v. gaat het niet zozeer om een 

beroepsopleiding (iets worden), maar om 

persoonlijkheidsontwikkeling (iemand worden) en is 
‘worden wie je bent’ iets nastrevenswaardig, maar 

omdat het bij een school gebruikt werd zit er ook iets 
in van: op onze school kùn je worden wie je bent.  

Afgelopen zondag ging het ook over: wat wil je 

worden?  (allerlei beroepen werden genoemd). 
Iedereen, dus niet alleen kinderen, denken na of 

hebben nagedacht over de vraag: wat wil ik worden? 
Je kunt niet zomaar alles worden wat je wilt, maar 

heel belangrijk is te weten dat ieder kind, ieder mens 

een talent van God heeft gekregen! 
Ieder mens, ieder kind is een parel in Gods hand! 

Het is mooi als je werk hebt dat je fijn vindt om te 
doen, maar het fijnste is als je het goed doet, als je 

het met liefde doet. 
Wat je ook doet, welk beroep je ook kiest, als je het 

doet met liefde voor God en de mensen, dan is het 

goed en dan kijkt God met een glimlach naar je! 
Dat grote nieuws hebben we, jong en oud, afgelopen 

zondag meegekregen. 
Jan van der Leeden 

 

Orde van dienst 17 oktober 2021. 
 
Deze dienst wordt geleid door ons gemeentelid Rianne 
de Kwaadsteniet - van Westen. De dienst lijkt een 

mooi vervolg te worden op het thema van de KSG-

dienst van vorige week. Het zal gaan over de gelijkenis 
van de talenten. Voor voorganger en voor gemeente: 

een mooie dienst gewenst! 
 

 

Orgelspel - Welkom - Lied 139: 1, 2 en 8 - Inleiding - 

Votum en groet - Lied: ‘k Stel mijn vertrouwen - Gebed 

- Wat is jouw talent? - Eerste schriftlezing Psalm 1 - 
Lied 912 - Tweede schriftlezing Mattheus 25: 14 – 30 - 

Lied: In de circustent - Overdenking - Orgelspel - Lied 
You say - Lied 340B  -  

Bericht van overlijden van mw. van der Stege-van den 

Bos en hr. M. Koen- Lied 23b: 1 en 5 - Dankgebed en 
voorbeden - Aandacht voor de collecte - Slotlied Lied 

416 vers 1, 2, 4 - Zegen - Orgelspel 
 

 

Feestelijke presentatie NBV21. 
 

Woensdagmiddag 13 oktober was de feestelijke 
presentatie van de vernieuwde versie van de NBV. De 

presentatie volgen via livestream was een prachtige 

gelegenheid om dit markante moment mee te maken. 
Koning Willem-Alexander ontving het eerste exemplaar 

uit de handen van Rieuwert Buitenwerf, directeur van 
het NBG. In de komende SamenWijzer zal ik iets 

schrijven over deze NBV21. 
 

VakantieBijbelFeest. 
 
We wensen kinderen en leiding mooie dagen met veel 

plezier rond de Bijbelverhalen!! 
 

Gedenkplek. 
 
Al een lange periode wordt in de liturgiecommissie 

nagedacht over een gedenkplek in de kerkzaal. Deze 
komt in de avondmaalsruimte aan de rechterkant. Op 

deze plaats zullen de namen van onze overledenen in 

herinnering worden gehouden. Er brandt een kaars, er 
is een boek met de namen van de overledenen van de 

afgelopen jaren, er kan een kaarsje worden 
aangestoken en de naam van de overledene van dit 

jaar wordt op een witte steen geschreven.  

 
Tijdens de dienst op de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar zal de gedenkplek in gebruik worden 
genomen. In de komende SamenWijzer leest u meer 

hierover.                                     
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Wel en wee. 
* We noemen deze week één jarige 70+er: Zondag 

17 oktober hoopt de heer C.J. Edelenbos jarig te zijn. 

Alvast van harte gefeliciteerd en een goed nieuw 
levensjaar gewenst. 

 

* Zondag 17 oktober is ook een bijzondere dag voor 

Marcel en Margje van der Kooi. Ze zijn dan 

12 ½ getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd. Samen met 
Elian, Emma en Quinn nog vele goede jaren gewenst. 

 

* Bij Els van Westen is onlangs een melanoom 

geconstateerd. Hopelijk zijn na twee operatieve 

ingrepen alle kwaadaardige cellen verwijderd. Wij 
wensen haar vertrouwen en alle goeds. 

 

* Verleden week is bij Marie-José de Gier 

galwegkanker vastgesteld. Een schokkend bericht. 

Binnen nu en zes weken krijgt zij een grote 
leveroperatie, waarbij de helft van haar lever wordt 

verwijderd. Wij wensen Marie-José en haar ouders 

kracht van Boven. 
 

Bericht van overlijden. 
Dinsdag 12 oktober 2021 is op 89-jarige leeftijd 

overleden ons gemeentelid mevrouw Corry van der 

Stege – van den Bos. Zij woonde sinds enige jaren in 
de Irishof in Gouda. Wij denken aan haar twee 

dochters Joke en Anneke en hun gezinnen en wensen 
hen Kracht en Troost. De crematieplechtigheid zal 

plaatsvinden op woensdag 20 oktober 2021 om 13:15 
uur in crematorium 

“Schollevaar”, Burgemeester Schalijlaan 2 te Capelle 

aan den IJssel. Ds. Luci Schermers zal de plechtigheid 
leiden. 

Het correspondentieadres is: 
Joke Tazelaar, 

Groenland 11 

2931 RA Krimpen aan de Lek 
 

Gisteravond, 14 oktober, is een einde gekomen aan 
het aardse leven van de heer Martin Koen. We bidden 

om Gods nabijheid voor zijn vrouw Corrie en voor 

Perry, Ella en Jack. 
Nadere gegevens volgen. 

 

 
 

“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor 
SamenWijzer 37.2 over de periode 24 oktober t/m 

12 december 2021 uiterlijk zondag 17 oktober 
 

Voedselbank 
Het product voor oktober is tandpasta. Er zijn 
14 tubes 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 17 
oktober zijn voor Dhr. C. J. Edelenbos voor zijn 

verjaardag. 

De repetities van de cantorij starten 24 
oktober a.s. 
 
Gelukkig heeft zich een aantal zangliefhebbers voor de 
nieuwe serie van vijf repetities aangemeld. 

Op 21 november, de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar, mag de cantorij zich laten horen. 

 

Om toch wat afstand te kunnen houden, wordt er in de 
kerkzaal gerepeteerd, voorafgaande aan de kerkdienst 

van 9.00 – plm. 9.30 u. 
 

U kunt zich dus nog steeds aanmelden bij Marianne 

v.d. Bas, Quirine Lodder of Klaas Rigterink. U wordt 
met open armen ontvangen! 

SamenWijzer

Opendeur-gespreksgroep 
 

Woensdagmorgen 20 oktober is er weer een 
bijeenkomst van de Opendeur- gespreksgroep 

(voorheen Vrouwengespreksgroep). 
 

We komen ongeveer eens per maand bij elkaar met 

zo’n 8 à 10 dames op de woensdagmorgen in de 
kerkenraadskamer.  Het gespreksthema komt uit het 

tijdschrift Open deur. We volgen de 
gesprekhandleiding die bij het blad gevoegd is.  

Quirine Lodder is de gespreksleidster. 
 

Voor de komende bijeenkomst is het thema: 

Sprekende Ezels. 
 

In Nederland en in andere rijke landen kom je ze niet 
zoveel meer tegen: ezels. 

Maar elders vervullen ze nog steeds een belangrijke 

rol als dragers en rijdieren. 
En ezels spreken tot onze verbeelding. In verhalen kun 

je ze vaak vinden: in sprookjes en fabels, in boeken en 
in Bijbelse verhalen – met als bekendste voorbeeld de 

ezel waarop Jezus Jeruzalem binnenreed, kort voor 

zijn sterven. 
Ezels – trouwe en nederige dragers, domme en 

slimme, dwarse en eigenzinnige dieren. 
 

Er is weer plek voor enkele nieuwe dames. U bent van 
harte welkom. Mocht u mee willen doen dan kunt u 

zich aanmelden bij Cobie Nieuwenhuizen. Haar 

telefoonnummer is: 0180- 516245. 
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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 17 oktober zijn: 
 

1ste Protestantse kerk Jong Protestant. Collecte Jeugdwerk 

 
Collecteafkondiging 
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk 

van de Protestantse Kerk.  
Opvoeden doe je samen met anderen. Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen 

nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk 

is zo’n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen kunnen delen en 
bemoedigd kunnen worden door anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek 

tussen ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens van jonge kinderen nogal 
eens wordt onderschat zijn er materialen gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Ook worden 

kerken ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten. 
Geef aan de collecte zodat Jong Protestant ouders en gemeenten kan ondersteunen bij de geloofsopvoeding. 

Hartelijk dank! 

 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Jong Protestant storten op rek.nr. NL10RABO0333800737  

 

2de Vakantie Bijbel feest (VBK) 

Uw bijdrage voor de VBK kunt u o.v.v. VBK 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 

 

Fruitactie 
Net als vorig jaar willen we 4 november a.s, de dag na dankdag, bij onze oudere (80+) 
gemeenteleden een fruitbakje bezorgen. De benodigdheden voor de bakjes zelf zijn nog in 
voorraad. Maar voor het fruit hebben we ook nu uw en jullie hulp nodig. Om een gevarieerd bakje 
te kunnen samenstellen zou het fijn zijn als er verschillende soorten fruit worden gebracht. Te 
denken valt aan appel, peer, mandarijn, kiwi, druiven en sinaasappel. Er komen drie 
inzamelmomenten in de kerk. Welke dat zijn, wordt gemeld in de volgende Gemeentebrief. Nu 
alleen alvast de vooraankondiging. We hopen ook dit jaar op een mooie actie! 

 
 

 


