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Meditatief
A.s. zondag is er een ZWO-dienst en zal Meanne Voogt
onderstaand lied zingen. Het lied is geschreven door
Jan van Opbergen.
Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn,
niemand apart en geen kleuren die minder zijn.
Hier wordt de tijd verhaast dat wij elkaar verstaan,
handen die wenken en ogen die open gaan.
Hier wordt de Stem gehoord die nog klinken mag,
mensen die hopen op ooit hun bevrijdingsdag.
Hier staat een tafel waaraan ons wordt voorgedaan,
hoe wij genezen van heersen en misverstaan.
Hier is het woord van Hem die ons geschapen heef
“Waar is je broeder, de mens die jou nodig heeft?"

Orde van dienst 7 november 2021
In deze dienst gaat drs. Ineke Polet uit Gouda voor. Ze
schrijft: De ZWO commissie heeft voor deze zondag
een project van “Kerk in Actie” gekozen. Het gaat om
het project “Joodse en Palestijnse kinderen spelen
samen”. Joodse en Palestijnse kinderen groeien
gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog
en conflict is er veel onderlinge angst en wantrouwen.
Het Rossing Center brengt de kinderen met elkaar in
contact. In dit project wordt een Joodse school
gekoppeld aan een Palestijnse school. De kinderen
bezoeken elkaar in de klas en spelenderwijs leren ze
over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit.
We laten U aan het begin van deze dienst graag een
kort filmpje van het project zien.
https://youtu.be/0DHt04A4IPc Israël/Palestina: Uw
koninkrijk kome. Meanne zingt: “Het eerste woord zal
vrede zijn, waar jij ook binnen gaat”
Welkom - Psalm 98 vers 3 - Votum en Groet - NLB
274: 1 – Kyriegebed NLB 274: 2 en 3 - De Tien
Woorden: Exodus 20 vers 1 t/m 17 - Psalm 119 vers
40 - Gebed bij de opening van het Woord - Eerste
Schriftlezing Jeremia 50 vers 4 t/m 6 - NLB 944: 4 Tweede Schriftlezing Johannes 10 vers 11 t/m 16 NLB 653: 6 en 7 - Bijbeluitleg en Verkondiging –
Meanne: “Hier wordt het land gezocht waar wij
gelijken zijn” -Inzameling van de gaven - Toelichting
op het ZWO-project m.b.v. een filmpje Gebeden - NLB 423 vers 1, 2, 3 – Zegen – Orgelspel

Informatiemarkt “Rondom de dood”
Zaterdag 6 november 11.00-15.30 uur
Vroeg of laat worden we er
allemaal mee geconfronteerd:
het overlijden van iemand die
ons lief is. Of we worden
dringend gevraagd na te
denken over je eigen dood.
Het is moeilijk daar concreet
bij stil te staan. En toch is het goed om dat te doen.
Misschien wel juist op een moment dat de noodzaak er
(nog) niet is.
Daarom is er deze zaterdag in onze kerk een
informatiemarkt “Rondom de dood”. Er zijn allerlei
stands te bezoeken. U kunt informatie vinden over de
periode vóór het overlijden, over de uitvaart en over
de periode van rouw.
Zo is er een stand te bezoeken die u informeert over
mogelijkheden van thuiszorg, het hospice zal aanwezig
zijn, er is een stand rond persoonlijke
uitvaartbegeleiding, een bloemengroet, informatie over
erfrecht en nalatenschappen, rouwfotografie, muziek
bij een uitvaart, er zijn lijkwades te zien en er is een
stand met boeken over sterven en rouw. Ook zijn er
lezingen bij te wonen. Voor meer informatie:
www.infomarktrondomdedood2021.nl Er is een
coronacheck bij de ingang. Handen worden
gedesinfecteerd. Mocht u geen vaccinatiebewijs
kunnen laten zien, dan zijn er mondkapjes om te
dragen.

Voedselbank
Het product voor november is
spaghetti/pasta.
Er zijn 75 tubes tandpasta ingeleverd ,
hartelijk dank daarvoor.
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.
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Wel en wee
* Zaterdag 6 november hoopt mevrouw Etty Tieleman
jarig te zijn. Alvast van harte gefeliciteerd en een goed
nieuw levensjaar toegewenst.
* Mevrouw Janny Voogt woont al enige weken in haar
nieuwe woning. Wij wensen haar daar een goede tijd
toe.
* Marie José de Gier is afgelopen dinsdag geopereerd.
Alles is goed gegaan. Er waren geen uitzaaiingen, het
buikvlies was op het oog schoon en de artsen hebben
kunnen doen wat ze voor ogen hadden. Dat is gelukkig
positief nieuws. Zij blijft de komende tijd in het
ziekenhuis waar ze moet herstellen van deze zware
operatie. Het adres staat hieronder vermeld. Het is nu
afwachten hoe het medische traject er uit gaat zien en
hoe het verder met haar zal gaan. We wensen haar en
haar ouders veel sterkte, moed en vertrouwen.
Erasmus MC, Mevr. M.J. de Gier, kamer RG 1122.
Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.
* Bij mevrouw Marianne Rigterink is een succesvolle
ingreep aan haar stemband verricht, zodat ze weer
normaal kan spreken. Ze is daar erg blij mee. We
hopen met haar dat het effect blijvend zal zijn. Zij en
haar man Klaas zijn inmiddels hersteld van Corona die
ze onlangs ondanks vaccinaties hebben opgelopen. Wij
wensen hen beide het beste.
* Ook Eric Huizer is ondanks vaccinatie besmet
geraakt met het coronavirus. Het gaat iets beter, maar
het hoesten en vermoeidheid spelen hem nog parten.
Wij wensen hem beterschap. Gelukkig is Agnes niet
besmet.
* Mevrouw El Hulsteijn is opgenomen geweest in het
Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Uit onderzoeken
blijkt dat ze spierreuma en gewrichtsontstekingen
heeft, waardoor ze problemen ondervindt bij het
lopen. Gister mocht ze gelukkig weer naar huis. We
wensen haar en haar man Michiel sterkte en alle
goeds.

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 voor dankdag waren:
1ste Kerk in actie werelddiaconaat
Indonesië
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v.
Indonesië storten op rek.nr.
NL10RABO0333800737
2de Bartimeus Sonneheerdt
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v.
Bartimeus storten op rek.nr.
NL10RABO0333800737
Collectedoelen 7 november zijn
1ste ZWO PROJECT
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. ZWO
storten op rek. nr. NL10RABO0333800737.
2de Kerk
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk
storten op rek. nr. NL63RABO0333800656.
Eventuele collectebonnen kunnen
ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan
Vermeerstraat 21
O.v.v. van het
collectedoel.

De bloemen van zondag 24
oktober zijn voor de Hr. W. v.d. Vaart voor zijn
verjaardag.

De Diaconie.

Tweede bos voor de Hr. en Mw. de Gier ter
bemoediging.
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Aanpassing Coronamaatregelen

SCHOENENDOOSACTIE

Beste gemeenteleden
Zoals u allen weet zijn de Coronamaatregelen
helaas weer verscherpt.
Uiteraard willen wij als Ontmoetingskerk ons hier
aan houden.
Concreet houdt dit in dat we tijdens
bijeenkomsten in de kerk, naast de al bestaande
regels zoals handen schoonmaken en geen
handen schudden, weer 1,5 m. afstand houden.
En tijdens verplaatsingen dient u een mondkapje
te dragen. Op uw zitplaats mag u het mondkapje
weer afdoen.
We verwachten dat u zelf een mondkapje
meebrengt.
Deze maatregelen gelden vanaf 7 november
2021.

Goed nieuws!!!
We houden ook dit jaar samen met Hervormde
gemeente de actie schoenendoos. Vandaar
hierbij een oproep vanuit de diaconie. Op
zaterdag 13 november 2021 kunnen tussen 9
uur en 12 uur de versierde schoenendozen in
de Ontmoetingskerk worden langsgebracht.
Wat kan jij doen voor een kind in armoede?
Meer dan je denkt!
Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover
een simpele schoenendoos om tot een kostbaar
geschenk.
Die leuke Barbie, stoere auto of grappige
knuffel van zolder …

Jan de Korte
Scriba

Ze laten een kind op Lesbos hoopvol
glimlachen. Met de pennen en schriftjes die jij
persoonlijk hebt uitgezocht, kan een jongen of
meisje in Sierra Leone weer naar school! Jouw
schoenendoos is zo’n bijzonder cadeau. De
kinderen zullen die als een schat behandelen.

Fruitactie

Doe mee met de Schoenendoosactie! Geef een
cadeau van onschatbare waarde.
De diaconie
Wat is er ook dit jaar veel fruit gebracht.
Geweldig! We konden 34 fruitbakjes royaal
vullen. Bij bijna alle 80+ gemeenteleden en bij
nóg eens 14 andere adressen is inmiddels een
fruitbakje bezorgd. Er was zoveel dat ook een
papieren tas vol fruit gebracht kon worden bij
woonlocatie De Uitkijk in de Joost van den
Vondelstraat.

Seniorenmiddag
De komende seniorenmiddag is op donderdag 11
november in ’t Voorhof. Om 14.00 uur staan we weer
klaar om u te ontvangen. Deze keer hebben we
stadsherder Martin Oosthoek uitgenodigd. Hij komt
vertellen over de meerwaarde van begrazing door
schapen in en om Rotterdam. Hij laat ook filmpjes zien
over het verplaatsen van de kudde door Rotterdam.
Zelfs over de Van Brienenoordbrug!

Hartelijk dank aan alle goede gevers. Ook dank
aan Arie de Sinaasappelman voor het fruit dat
hij geschonken heeft. En dank aan de
contactpersonen van de senioren voor hun
betrokkenheid en inzet.

De ontwikkelingen van Corona zijn zodanig dat u zich
niet hoeft aan te melden. Wel is de regel dat we 1.5 m
afstand houden en een mondkapje dragen. Zodra u
aan een tafel zit kan het mondkapje af.

Tenslotte: bij al het weggebrachte fruit zat een
kaartje met een afbeelding van de
Ontmoetingskerk, met daar achterop de tekst:
“Zaaien, maaien, oogsten. Dank de Allerhoogste
door te delen met elkaar wat Hij aanbiedt, ieder
jaar.” We zongen het woensdagavond ook in de
Dankdienst. Mooi om dit zo via de fruitactie
handen en voeten te kunnen geven!

Heeft u vervoer nodig naar ’t Voorhof, dan kunt u voor
9 november bellen met Dicky Bremmer telefoon:

510480. In de auto draagt u ook het mondkapje.
Wij heten u weer van harte welkom!
De gastvrouwen
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Zondag 21 november 2021 Beethoven symphonisch gearrangeerd.
De 19e -eeuwse salons waren een bron van artistieke creativiteit 'in het klein'. Om aan de
behoefte aan muziek van wereldklasse te voldoen, arrangeerden talloze musici muziek van toen
al wereldberoemde componisten voor kleine bezettingen, zoals de bijzonder charmante
combinatie van piano en harmonium. Zo klonken tijdens de ontmoetingen in de Parijse
stijlkamers de grote werken van Beethoven op huiskamerformaat. Ook ideale muziek voor een
concert in onze sfeervolle Grote of Johanneskerk met zijn mooie akoestiek. De twee in
Lekkerkerk geboren klassieke musici Jeroen Liedorp (piano) en Cees-Willem van Vliet
(harmonium) diepten enkele schatten op uit het 19e -eeuwse Parijs en serveren u een exclusief
concert met enkele iconische werken van Ludwig van Beethoven. Met onder andere het
beroemde 1e deel uit de 5e Symfonie en een bijzondere bewerking van het Adagio uit de
Mondscheinsonate. Dit concert werd eerder uitgezonden op radio 4.
Een goede gelegenheid om op deze zondagmiddag weer eens kennis te maken met twee
voormalige Lekkerkers die op jeugdige leeftijd hun eerste muzikale lessen volgden bij de
toenmalige muziekschool van Frans Wieringa in Opperduit. Cees Willem van Vliet heeft
trouwens op jonge leeftijd vele jaren het orgel bespeeld van de Grote of Johanneskerk.
Alle zinzondagen vinden plaats in De Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk, aanvang
steeds 15.00 uur. De toegang is gratis. Na afloop open schaalcollecte.
Meer informatie over de VVP.
De informatie van onze VVP-afdeling kunt u ook nalezen op de website van de PKN te
Lekkerkerk: www.pkn-lekkerkerk.nl . Als u recht bovenaan op het tabblad Onze gemeente tikt
ziet u onderaan VVP staan. Bezoek ook eens de website van de landelijke VVP:
www.vrijzinnig.nl

Gebed bij Dankdag: Leer mij mijn zegeningen te tellen
Heer, dank U voor alles dat U mij geeft.
Leer mij mijn zegeningen te tellen,
dat ik open ben voor U,
dat ik open ben voor wat U mij geeft.
Dat ik het herken,
in mensen, dingen en omstandigheden.
Dank U dat U mij ziet en kent,
mij draagt en kracht geeft
in alles wat op mijn weg is.
Amen.
- Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos
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