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Meditatief

Jongerengespreksgroep.

Echt nuttig!?
De laatste maanden ga ik elke dag een half uur
wandelen en raap dan zwerfvuil op in de buurt. Het is
dan schoon, maar elke dag ligt er weer opnieuw vuil
om te rapen. “Zinloos mevrouw”, roept een fietser me
toe, “dat heeft echt geen nut’. En soms denk ik dat
ook. Mijn zwerfvuil rapen zal de wereld niet redden.

Zondagmiddag van 15.30-17.00 uur in de
Ontmoetingsruimte. We lezen verder in het boek
“Kiezen voor het beste” van Janneke Nijboer.

Onwillekeurig denk ik aan die arme Ezechiël. God had
hem uitgekozen om het onrecht in zijn dagen uit te
beelden. Hij moest 390 dagen op zijn linkerzij liggen
en 40 dagen om zijn rechterzij. En in die periode
moest hij zijn eten bereiden op koeienpoep… Een
nutteloze actie. Bovendien wist Ezechiël al van tevoren
dat het volk niet naar hem zou luisteren. Maar de
profeet deed wat hem werd opgedragen: hij wilde God
dienen. Hij wilde dat doen als daad van aanbidding!
‘Nuttig’ is een economisch en geen godsdienstig
begrip. Er is meer dan economisch nut. Veel religieuze
handelingen zijn niet ‘nuttig’ vanuit economisch
denken, maar ze geven wel leven. Ze vormen een
mens die in dankbaarheid voor God wil leven. En dat
lijkt mij pas echt nuttig! Dat er op de klimaattop in
Glasgow veel van zulke mensen aanwezig zullen zijn!
ds. Luci Schermers

Orde van dienst 14 november 2021
Vanmorgen zal de dienst geleid worden door ds. D.
Hoekstra-Olthof uit Capelle aan den IJssel, een
vertrouwde voorganger. We wensen elkaar een
gezegende dienst.
Orgelspel – Welkom - Intochtslied 98: 1 en 3 – Votum,
groet en drempelgebed - Intochtslied 98: 4 –
Kyriegebed - Glorialied: 875: 1,2 en 3 - Gebed van de
zondag - Kindermoment: Jezus is de goede herder Lezing 1 Ex. 3: 1-15 - Lied 542: 1 en 2 - Lezing 2:
Lucas 20: 27-38 - Lied 542: 3 en 4 – Verkondiging Lied 754: 1,2 en 3 -Gebeden - Inzameling gaven Slotlied 423: 1,2 en 3 – Zegen

Wel en wee
•

De volgende 70+ gemeenteleden hopen de
komende week hun verjaardag te vieren: de
heer L. Hordijk op zaterdag 13 november,
mevrouw J.P. Eikelenboom-Verheij en
mevrouw L.C. Landman- Meerkerk op zondag
14 november. Allen alvast van harte
gefeliciteerd, een fijne dag en een goed nieuw
levensjaar gewenst vanaf deze plaats.

•

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.

Lichtjesavond voor iedereen die wil.
Graag willen we op vrijdagavond 19 november de kerk
openstellen van 16.00 – 20.00 uur. Er is gelegenheid
om een kaarsje aan te steken voor iemand die je mist.
Er is een gedicht om te lezen, er is zachte muziek, er is
gelegenheid om rust te zoeken in de kerkzaal. En als je
even wilt praten is daarvoor gelegenheid in de
Ontmoetingsruimte. We bieden iedereen hiervoor de
gelegenheid, kerkganger of niet. Dus mocht u iemand
weten die dit initiatief kan waarderen, geef het door!

Informatiemarkt “Rondom de dood”

Zondag 21 november.

Laatste zondag kerkelijk jaar

Op deze zondag zal Mevr. Ds. L.M. Schermers voor
gaan.

We kijken terug op een
waardevolle informatiedag
met mooie gesprekken,
veel informatie, goede
ontmoetingen en een
grote opkomst bezoekers.
Dank aan iedereen die
meegeholpen heeft dit
mogelijk te maken!

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

Bedankt namens Marie-José de Gier
Namens Marie-José willen wij graag iedereen bedanken voor de vele tekens van
meeleven tijdens en na de operatie. Ook wij, de ouders, hebben veel kaarten en
telefoontjes van u gekregen. Dat heeft ons heel goed gedaan. Momenteel gaat het
redelijk, we hopen dat hier verandering in mag komen. Nogmaals, namens Marie-José
iedereen bedankt.
Marrie en Max de Gier.

Stichting Krimpenerwaard Intercultureel is op zoek
naar taalmaatjes. Deze stichting biedt hulp aan
statushouders die de Nederlandse taal leren. In de
bibliotheek is een lange wachtlijst en voor een
leergierige jonge dame ligt er nu een verzoek tot een
uurtje per week Nederlands spreken en hulp bij haar
taallessen. Tijden zijn vrij af te stemmen met de
cursist. . Taalmaatjes gaan soms wandelen en
boodschappen doen. Anderen gebruiken de lesboeken
van de inburgering. Soms gebruiken ze een leesboek
voor kinderen, die dan eerst in de bibliotheek worden
opgezocht.
Vindt u het leuk iemand de helpende hand te bieden in
het leren van onze Nederlandse taal kunt u contact
opnemen met de diaconie en zij zullen u doorverwijzen
naar deze stichting.

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.

Collectedoelen 14 november zijn

1ste Collecte Kerk in Actie - Zending 2021
(Guatemala)
Veel vrouwen in Guatemala hebben
dagelijks te maken met discriminatie en
zelfs huiselijk geweld. Een
vrouwencentrum voor pastorale studies
waar Kerk in Actie mee samenwerkt,
vindt dat dit moet stoppen en strijdt
voor gelijkheid tussen mannen en
vrouwen. Het biedt vrouwen een bijbelstheologische opleiding waarna ze actief
kunnen worden in de kerk of
samenleving. Dit geeft hen
zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het
centrum helpt de vrouwen ook als ze
juridische of medische hulp nodig
hebben na huiselijk geweld.

Er zijn geen bloemen voor zondag
14 november. De bloemen voor 21 november zijn
voor Mw. v. d. Dool voor haar verjaardag.

Voedselbank

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

Het product voor november is spaghetti/pasta.
Er zijn 9 pakken ingeleverd.
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de
Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.

2de Kerk
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk
storten op rek. nr. NL63RABO0333800656.

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

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd
worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat
21, O.v.v. van het collectedoel. De Diaconie.
De collecte voor het ZWO project heeft € 165,25
opgebracht.
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Zondag 21 november 2021 Beethoven symfonisch 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 Op

SCHOENENDOOSACTIE
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 …
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.

Doe mee met de Schoenendoosactie! Geef een cadeau van onschatbare waarde.
De diaconie
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