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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

Meditatief - Zomaar een geluksmoment 

 
Afgelopen zondag mooi weer zonneschijn 
fietsend over de Tiendweg zie ik 
een weiland vol vogels opvliegend neerdalend 
zoekend naar voedsel in rust 
kwetterend fluitend piepend koerend 
ik stap af ben stil kijk geniet 
mijn hoofd komt tot rust 
even geen oorlog geen zorg 
vrede God dichtbij de kerkklokken gaan luiden 
ik fiets verder de dienst boeit van begin tot eind 
God dichtbij 
 
ds. Luci Schermers 
 

Orde van dienst 20 maart 2022 
 
Samen met de 
kinderen lezen we 
vandaag uit Jesaja 
53 en zullen we 
nadenken over de 
lijdende knecht van 
de Heer. We kijken 
naar dit 
indrukwekkende 
schilderij van Marc 
Chagall met als titel: 
‘De witte kruisiging’. 

De kinderen gaan verder met hun project. 
Vandaag is het thema: “De helper van God’. We 
hopen dat er weer veel kinderen aanwezig zijn. 
Weet u allemaal welkom. Ik hoop zelf voor te 
gaan. We wensen elkaar op deze derde zondag in 
de veertigdagentijd een inspirerende dienst.  
 
Orgelspel - Welkom - Psalm 25: 1 en 7 - 
Bemoediging en groet - Gebed om ontferming - 
Markus 8: 27b-36 -Luisterlied: Dona nobis 
pacem - Gebed - Eerste lezing Jesaja 53: 1-11a - 
Lied 586 - Tweede lezing Johannes 12: 37-50 - 
Kinderproject: lied: een slinger van verhalen - 
projectverbeelding - Lied: We gaan voor even uit 
elkaar - Preek - Orgelspel - Lied 422 - Gebeden 
en luisteren naar een gezongen Onze Vader - 
Aandacht voor de collecte - Slotlied 575: 1 en 6 - 
Zegen - Orgelspel 
 
 
 

Wel en wee. 
 
Donderdag 24 maart hopen Dhr. J. A. de Vrie en Dhr. 
K. Sluijter hun verjaardag te vieren, en vrijdag 25 

maart Dhr. H. Schep. Allen alvast van harte 

gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. 
 

Afgelopen dinsdag is de broer van mevrouw Stip 
overleden. Hij is vandaag (vrijdag) begraven. We 

wensen haar Gods troost en zegen toe. Mevrouw Stip 
wil graag iedereen bedanken voor het medeleven dat 

zij ontvangen heeft. 

 

Pray for Peace: vrijdagavond 
(vanavond) 18 maart om 19.00 uur 
 
Zo geschrokken van alles wat er aan onrecht 
gebeurt in Oekraïne willen we in de tijd tot Pasen 
ieder vrijdagavond kort bij elkaar komen om te 
bidden voor vrede en recht. Er is muziek, een 
lied, stilte, een gebed. De leiding is in handen van 
een van de leden van de liturgiecommissie. Van 
harte welkom in de kerkzaal.ds. Luci Schermers 
 

Opvang vluchtelingen uit Oekraine 
 

Wat kan de 
Ontmoetingskerk 
praktisch betekenen voor 
vluchtelingen uit 
Oekraïne? Daar zijn we 

met een kleine groep over aan het nadenken. De 
diaconie zamelt goederen in. Er zijn nog andere 
ideeën (opvang? noodopvang? dagopvang?), 
maar niet alles is uitvoerbaar. Of zijn er andere 
initiatieven om bij aan te sluiten? U hoort van 
ons! 
 

Veertigdagenkalender en vastentijd 
 
We lezen iedere dag een stukje uit de 
veertigdagenkalender. De lezingen die de 
kalender aangeeft op zondag sluiten mooi aan bij 
de liturgische bloemschikking in de kerk. Lukt het 
u, jou om in deze periode voor Pasen te vasten? 
Daarvoor zijn suggesties te vinden in de kalender. 
Voor 20 - 26 maart lees ik: ‘Koop deze week geen 
nieuwe kleding of luxe spullen. Deel uit van de 
spullen die je hebt’. Succes! 
 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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Landelijke Opschoon dag in Krimpen 
aan de Lek. 
 
Op zaterdag 19 maart is het Landelijke 
Opschoondag. Verschillende kernen in de 
Krimpenerwaard doen mee aan deze landelijke 
actie. In Krimpen aan de Lek wordt om 10.00 uur 
gestart bij Het Cultuurhuis.  Materialen zijn 
aanwezig bij de startplaats. De zakken met afval 
worden verzameld bij het Cultuurhuis en worden 
door de Gemeente Krimpenerwaard opgehaald. Ik 
ben van plan mee te doen. U en jij ook? 
ds. Luci Schermers 

 

 

 
 
 

 
 

Voedselbank                 

 

Het product voor maart is vis in blik. 
Er zijn 46 blikjes gebracht.  
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 

 
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 20 maart zijn: 
1ste Kerk in Actie 
(40 dagen tijd Indonesië). 

Een betere toekomst voor straatkinderen in 
Yogyakarta 

Anies uit Yogyakarta, op het Indonesische eiland 

Java, woont op straat. "Ik was een gewoon kind, 
met een thuis en een fijn gezin,” vertelt zij. “Maar 

alles veranderde toen mijn vader ons huis moest 
verkopen vanwege gokschulden. Om geld te 

verdienen, moesten we op straat gaan zingen. Ik 

kon niet meer naar school.” 
In Yogyakarta wonen veel kinderen, net als Anies, 

op straat. Medewerkers van de organisatie 
Dreamhouse zoeken kinderen op straat op en 

bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, 
spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht 

in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat 

definitief willen verlaten is er een 
opvanghuis. Ook regelen ze dat de kinderen weer 

naar school kunnen. Vrijwilligers helpen de 
kinderen bij het leren. Dreamhouse doet ook aan 

preventie: ze probeert te voorkomen dat kinderen 

op straat belanden, onder andere door ouders te 
helpen hun gezin financieel te onderhouden. 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Indonesië 
storten op rek.nr. NL10RABO0333800737 Of scan 

de QRcode voor collecte 1 

 
2de Diaconie bloemengroet 
Uw bijdrage voor de Kerk kunt u o.v.v. 

Bloemengroet storten op rek.nr. 

NL10RABO0333800737 

 Of scan de QR-code collecte 2 

 
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 

21 o.v.v. van het collectedoel. De Diaconie. 

 De bloemen van zondag  
20 maart zijn voor Mw. Siebenga - Blok  voor 
haar verjaardag.  
Tweede bos voor de familie Hesse ter 
bemoediging.  
 

Bezinningswandeling in 
Berkenwoude op 9 april. 

 
Zoals iedere veertigdagentijd houden 
we ook dit jaar een 
bezinningswandeling. We gaan op 
zaterdagmiddag 9 april wandelen rond 
Berkenwoude. Noteer de datum 
alvast, voor vervoer wordt gezorgd! 
 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta
https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta
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Oekraïne  

 
Van Nicolien Kortenoeven (Scouting Ouderkerk) 
heeft de diaconie onderstaande oproep gekregen. 
Het is een mooi initiatief vinden wij. Wij hopen op 
veel spullen om onze Oekraïense medemensen te 
kunnen helpen. 
 
Hierbij een oproep voor een inzamelactie voor de 
burgers van Oekraïne  
 
 
Iedereen helpen waar je kan!  
 
Dat is een van de zinnen in onze Scoutingwet. 
Vandaar dat wij, scouting, ons de komende 
weken in zullen zetten om spullen in te zamelen 
voor Oekraïne. 
Waar veel mensen door de huidige situatie in het 
land niet meer in hun eigen woning kunnen 
wonen en een groot deel van hun leven zich op 
dit moment afspeelt in schuilkelders of 
metrostations. 
 
In Ouderkerk woont de Oekraïense familie 
Klusenko. Zij zijn voor Stichting Oekraïners in 
Nederland een inzamelpunt gestart voor diverse 
hulpgoederen die naar Oekraïne gebracht zullen 
worden. Het adres van het inzamelpunt is 
Dorpsstraat 7 te Ouderkerk aan den IJssel. 
 
Ook als Scouting willen wij onze bijdrage leveren. 
Daarom richten wij in ons clubhuis een ruimte in 
om spullen in te zamelen voor de mensen in 
Oekraïne. Wij zorgen als vereniging dat de spullen 
via de familie Klusenko naar Oekraïne zullen 
gaan. 
 
Spullen die op dit moment hard nodig zijn: 
 
- Babyspullen (luiers, doeken, melkpoeder, 
voeding) 
- Voeding (lang houdbare producten, makkelijk te 
bereiden en voedzaam zoals noodles, blikken 
soep, instant pastamaaltijden) 
- Water 
- Slaapspullen ((fleece)dekens, slaapzakken, 
matjes, luchtbedden, kussens) 
- Verbandmateriaal en andere EHBO artikelen 
(ook als houdbaarheidsdatum overschreden is!) 
- Hygiëne-artikelen (tandenborstels, tandpasta, 
tampons, maandverband, desinfectiemiddel) 
- Medicatie (paracetamol, ibuprofen, andere 
pijnstillers) 
- Overige artikelen (batterijen, lucifers, kaarsen, 
waxinelichtjes, zaklampen) 

 
Let op! Kleding is niet nodig! Dit kan men 
op dit moment nog lokaal inzamelen. 
 
Waar: Scouting Christaan de Wet, Sportlaan 1, 
2935 XX Ouderkerk aan den IJssel   
 
Wanneer: Ieder weekend in maart 
- vrijdag tussen 19.30 – 22.00 uur 
- zaterdag tussen 10.00 – 13.00 uur 
 
OF 
 
Waar: Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 90, 2931 
CL Krimpen aan de Lek 
Voor een ieder die GEEN vervoer heeft om spullen 
naar Ouderkerk te brengen!  
 
Wanneer: vrijdagavond, 11, 18 & 25 maart 
tussen 19.30 - 20.30 uur via de achteringang                  
(Jac. van Ruysdaelstraat) of op zondagmorgen; 
voorlopig gedurende de maand maart!  
 
Delen van dit bericht zorgt voor een groter bereik 
en dat er een grotere stroom aan spullen die kant 
op gaat. Dus op zijn scouts gezegd: “Hoort zegt 

het voort!” ✌️✨ 

  
Alvast hartelijk dank voor alles om onze 

medemens in nood hulp te kunnen bieden 👏 

 
 
Namens Scouting Ouderkerk en namens de 
diaconie van de Ontmoetingskerk,  
 
Nicolien Kortenoeven, Annemarie Kraan, Arie de 
Paauw, José Lankhaar en Wietske Schreuder 
 
PS: mocht u ‘grote’ spullen hebben, bv: 
slaapzakken, kussens enz en geen vervoer 
hebben dan kunt u contact opnemen met:  
 
Wietske Schreuder 
06 1770 8993 of 0180  51 71 30 

Ik kom het graag bij u/je ophalen. 
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Op zaterdag 26 maart is de jaarlijkse actiedag van de jeugdclubs. Die dag hopen we 
zoveel mogelijk geld op te halen voor 2 goede doelen. De eerste is het sponsorkind 
dat de clubs ondersteunen en het tweede doel is dit jaar de Mobiele Ontmoetings   
Plaats, een bus die wekelijks in Krimpen aan de Lek te vinden is als een 
ontmoetingsplek waar jongeren uit het dorp terecht kunnen voor een sportieve 
activiteit, een spel of een goed gesprek. 
 
U kunt hier een bijdrage aan leveren door met uw auto naar het marktplein te 
komen. Daar staan kinderen en leiding klaar om uw auto weer te laten glimmen voor 
maar € 5,00! 
Geen auto? Geen probleem! Er wordt ook allerlei lekkers verkocht. Zo kan 
iedereen een steentje bijdragen.  
 
We zien u graag op 26 maart tussen  
9.30 en 14.00 uur! 

Uitwerking symbolisch  bloemschikken : 
Deze lezing gaat het over vruchtdragen. Een mooie tak van de vijg met de 
wintervruchten er nog aan, is een prachtig symbool voor deze dag. 
Ook de vruchten van de kerstroos zijn te vinden op dit moment. Deze bloemen met 
zaad versterken symbolisch gezien de relatie tussen Kerst en Pasen. 
 
Meditatieve tekst,  
Goede God, U geeft vrucht. Ook als we het zelf misschien niet zien. Vandaag bidden 
wij U om liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
tederheid en zelfbeheersing. Stroom met Uw Geest door ons. Amen. 
 

Gedenkplek. 
 

Iedere zondag voor of na de dienst en tijdens de ‘open kerk’ ochtend kunt u een 
kaarsje branden bij de gedenkplek als vorm van gedenken, van gebed en van 
aandacht. Tijdens de dienst op 21 november jl. is deze gedenkplek in gebruik 
genomen. In de loop van de tijd is gebleken dat de kaars die daar brandt ten gevolge 
van de luchtstroom/de tocht in de kerk behoorlijk ging druipen. Uiteindelijk is dit naar 
tevredenheid opgelost door de aanschaf van een glazen dop die op de kaars geplaatst 
wordt. Het blijft uiteraard ook met die dop mogelijk om een waxinelichtje aan de 
kaars aan te steken. Het is het handigst om het waxinelichtje aan het lontje uit de 
glazen waxine licht houder te pakken, het lichtje aan te steken en het terug te zetten 
in de glazen houder. Tenslotte: om de gedenkplek vanuit de kerkzaal iets beter 
zichtbaar te maken is er een spotje op gericht, dat binnenkort definitief bevestigd zal 
worden. 
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Heel erg bedankt. 

Ik was blij verrast met de vele kaarten voor mijn 
verjaardag. Ook voor de mailtjes, Whatsapps en 

telefoontjes. Ik ben dankbaar voor alle lieve aandacht. 
Marianne Rigterink – Zieck 

 

Langs deze weg wil ik u/ jullie bedanken voor de 

kaarten en telefoontjes die ik mocht ontvangen voor 
mijn verjaardag. Hartverwarmend,  

Piet Eikelenboom 

 
Bij God geborgen 

Zoals soms zwaluwen hun nest 
hoog aan de kerkmuur bouwen, 

zo mag ik schuilen bij mij God 

en vast op hem vertrouwen. 
Bij God vind ik een toevluchtsoord; 

Hij komt voor mij te wapen. 
Onder zijn vleugels toegedekt 

mag ik gerust gaan slapen. 

Zou ik , geborgen bij mijn God, 
voor dood en leven vrezen ? 

Zou ooit een nietig mens als ik 
ergens zo veilig wezen ? 

(Coosje van Campen ) 

 
 

 
 
TALENTENVEILING 2022 
 
Op zaterdag 14 mei 2022 houden we onze 
talentenveiling voor het goede doel.  
Vanaf vandaag kunt u uw 
talenten/diensten/klussen aanbieden via de 
website of door één of meer bonnen in te leveren 
in de doos die daarvoor in de Ontmoetingsruimte 
staat. 
De bonnen liggen klaar bij de doos, maar ze 
zitten ook in Samenwijzer 5 die u onlangs hebt 
ontvangen. In die Samenwijzer vind u ook allerlei 
voorbeelden van talenten die u kunt aanbieden, 
maar het staat u natuurlijk vrij om hier uw eigen 
invulling aan te geven.  
Wij verheugen ons op al uw bijdragen en zullen u 
de komende weken op de hoogte houden van wat 
er zoal aangeboden wordt. 
Zet de datum (zaterdag 14 mei) alvast in uw 
agenda. Wij hopen dat u dan allemaal aanwezig 
zult zijn! 
Hartelijke groeten van de commissie, Gera 
Spruijt, Marcel Lankhaar, Cobie Nieuwenhuizen, 
Ruud van Mastrigt en Els van Westen.   
 

 

 
Interkerkelijk gospelkoor Rejoice gaat weer 
zingen!    
 
Vanaf dinsdag 22 maart a.s. gaat Rejoice weer 
van start.  
Met een nieuwe dirigent en een nieuwe pianist. 
 
Gospel inspireert, swingt, geeft energie en raakt! 
Kom eens kijken, luisteren en meedoen.  
 
Wij repeteren van 20.00-22.00 uur. 
 
Het adres is: Hoofdstraat 90, Krimpen aan de Lek. 
Voor info: 06-23212441  of www.rejoicekrimpen.nl  
 
Of volg ons op     Rejoice Gospelkoor 

 

Corona-beleid 
 
Zoals bekend zijn momenteel 
praktisch alle belemmeringen 
opgeheven. Daar zijn we uiteraard 
heel blij mee. We zullen ook vanaf 
aanstaande zondag de achterdeur 
weer openen. Er zijn ook weer twee 
mensen, die welkom heten. 
We blijven nog wel voorzichtig, zo kan 
iedereen die dat wil nog een 
mondkapje dragen of één of meerdere 
stopbordjes op de stoel(en) naast 
hem/haar leggen. De stopbordjes 
liggen bij beide ingangen van de 
kerkzaal en u kunt die zelf pakken.  
De derde zondag van de maand (dus 
a.s. zondag al) is er ook weer 
koffiedrinken verzorgd door de koster, 
na afloop van de kerkdienst. 
Jan de Korte scriba 
 

http://www.rejoicekrimpen.nl/

