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Meditatief- ‘Ze zullen wel dronken zijn’. 
(Handelingen 2: 13) 
 
Die woorden uit het Pinksterverhaal bleven 
haken. ‘Ze zullen wel dronken zijn’. Het is de 
reactie van sommige omstanders op de 
gebeurtenissen tijdens het Pinksterfeest. Spot, 
belachelijk maken, schouderophalen, wat een 
gedoe. Ze zullen wel dronken zijn. Mijn gedachten 
gingen naar de actieve tegenstand die veel mede-
christenen ervaren. Er zijn zoveel plaatsen - 

wereldwijd - waar het 
niet bij spottende 
woorden blijft. Waar 
tegenstand zoveel 
dieper gaat. Opsluiten in 
een strafkamp, uitsluiten 

uit de maatschappij, breuken binnen families, 
aanslagen. Denk alleen maar aan China, Nigeria. 
Kom er dan maar eens voor uit dat je Jezus wilt 
volgen en dat je gelooft in zijn boodschap van 
vrede en heil voor iedereen. 
 
Als medegelovigen zijn wij geroepen voor deze 
Christenen te bidden. Misschien doen we dat veel 
te weinig. In geloof zijn we met hen verbonden. 
Daarom ook geroepen voor hen een stem te zijn. 
Zodat zij in kerk en maatschappij niet worden 
vergeten. 
ds. Luci Schermers  
 

Orde van dienst voor zondag  
12 juni 2022  
 
In deze dienst gaat ds. A. Six - Wienen voor. Ze is 
nieuw in onze gemeente. In SamenWijzer heb ik 
iets over haar achtergrond geschreven. Bij het 
inzenden van de kopij was de orde van dienst nog 
niet binnen. We hopen op een goede dienst.  
 
Aanvangslied NLB 216 - Moment van stilte - Groet 
en bemoediging - Drempelgebed 
Thema van de dienst Vrucht van de Geest - NLB 
67a – Kyriëgebed - NLB 342 - Gebed om het licht 
van de Geest – kinderlied Psalm 8b - Eerste 
schriftlezing Galaten 5,13-26 -  NLB 841 - Twee 
schriftlezing Johannes 15,1-17 - NLB 970 vers 1, 
2, 3 en 5 - Verkondiging  - NLB 791 - Inzameling 
van de gaven - Dankgebed en voorbeden- Stil 
gebed - Onze Vader met lied 1006 - NLB 425 - 
Zending en zegen 

 

Examens 
 
Dit zijn spannende dagen voor wie op de uitslag 
van hun examen wachten. We leven met jullie 
mee! Anderen zijn met de laatste weken van het 
schooljaar bezig of de studie aan het afronden. 
We wensen jullie inzet, moed en vertrouwen. 
 

 
 

Wel en wee. 
 
De volgende gemeenteleden hopen de komende 
week hun verjaardag te vieren. 
Mevrouw  H.A. van der Vaart-Soeters op zaterdag 
11 juni en mevrouw C. Kerver op dinsdag 14 juni.  
Vanaf deze plaats willen wij u beiden van harte 
feliciteren. Wij wensen u beiden een heel fijne 
dag toe en alle goeds voor het komende 
levensjaar. 
 
De operatie die mevrouw M. Rigterink vorige 
week heeft ondergaan is geslaagd. Bij de 
controle, afgelopen dinsdag, bleek dat zij weer 
wat kon zien. Daar zijn we heel blij mee. 
Wij wensen mw. Rigterink van harte een 
voorspoedig herstel toe. 
 
Mevrouw N. van der Kooi heeft bij een val haar 
arm, vlak onder de schouder, gebroken. Zij 
draagt een mitella omdat gips op die plaats niet 
mogelijk was. Mw. Van der Kooi heeft helaas veel 
pijn door deze breuk. Wij leven van harte met 
haar mee en wensen haar heel veel sterkte toe bij 
het herstel. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/


2 

 

Trouwdienst van Marianne en Gertjan 
 
Vrijdag 17 juni hopen Marianne Oostendorp en 
Gertjan Karssen in het huwelijk te treden. Om 
15.00 uur is er een feestelijke dienst in onze kerk. 
We zijn blij met deze bijzondere stap in hun 
leven. We wensen hen, samen met ouders, 
familie en vrienden een heel mooie dag toe. En 
bidden om Gods zegen over hun leven samen.   
Hieronder hun persoonlijke uitnodiging: 
 
Beste Gemeenteleden, 
Op 17 juni a.s. hopen wij elkaar het jawoord te 
geven. Om 15:00 zal in de Ontmoetingskerk de 
kerkelijke inzegening plaatsvinden. U bent van 
harte uitgenodigd!  
Na de trouwdienst is er koffie met wat lekkers en 
de gelegenheid tot felicitatie. 
Mocht u de dienst vanuit huis willen 
meekijken/luisteren dan kan dat ook. 
Met vriendelijk groet, Marianne Oostendorp en 
Gertjan Karssen 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
  

Voedselbank 

 

Het product voor juni is rijst. Er zijn 5 
pakken rijst gebracht, hartelijk dank 
daarvoor. 
 

       Vanwege vakantie is de schuur vanaf  
       10 juni t/m 19 juni dicht. 
 

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. Bij voorbaat bedankt 
 

Collectedoelen 12 juni zijn: 
 

1ste Diaconaal centrum 
Pauluskerk 

 
 

 
Bedankt voor jullie steun. Uw bijdrage voor dit 

doel kunt u o.v.v. Missionair werk storten op 
rek.nr. NL10RABO0333800737 

Of scan de QR code voor collecte 1 

            
2de Diaconie 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconie 
storten op rek.nr. NL63RABO033380065 

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  
12 juni zijn voor Mw. Groeneveld – van 
Staven voor haar verjaardag.  
Tweede bos is voor Mw. Van der Vaart -
Soeters ook voor haar verjaardag.  
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Wereldvluchtelingendag 2022 
 

Bakt / Helpt / Eet u mee? 
 

Op woensdag 22  juni 2022 wordt er een pannenkoekenmeeting (n.a.v. wereldvluchtelingendag 
20-06-2022) gehouden in het clubgebouw van Thialf. We hopen hiermee een bijdrage te kunnen 
leveren aan het verbinden van vluchtelingen in onze gemeente Krimpenerwaard en dorpsbewoners. 
Voor dit evenement zijn we op zoek naar: 
Mensen die pannenkoeken willen bakken en deze op woensdag 22 juni 2022 tussen 16.30 en 17.00 
willen afgeven bij het clubgebouw van Thialf. Indien gewenst kunnen de benodigde ingrediënten bij 
u thuis worden afgegeven. U mag hier als een soort sponsoring natuurlijk ook zelf voor zorgen.  
Graag hoor ik van u voor hoeveel pannenkoeken u gaat zorgen en of wij de ingrediënten bij u thuis 
moeten bezorgen. kooistrasicco@cs.com  
We kunnen natuurlijk ook hulp gebruiken bij het inrichten van de ruimte, het uitdelen van de 
ongetwijfeld heerlijke pannenkoeken en het opruimen. Ook hiervoor kunt u zich opgeven via 
kooistrasicco@cs.com  
Komt u ook zelf gezellig pannenkoeken eten?  
Hiervoor moet u zich aanmelden bij: h.graveland@kicnetwerk.nl  
Graag het aantal personen vermelden met de locatie IJsclub Thialf. 
Met elkaar gaan we er een onvergetelijk evenement van maken.  
 

Namens de organisatie, Sicco Kooistra 
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