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Meditatief- Avondmaal: om voor te lezen aan 

de kinderen!  

 

Zondag vieren 
we weer het 
avondmaal. In 
de kerk gaat 
bijna alles met 
woorden. We 

lezen uit de bijbel, we bidden, we zingen liederen: 
allemaal woorden. En wat je nu leest zijn ook 
allemaal woorden.  
Als we avondmaal vieren, gaan we als het ware 
uitspelen wat al die woorden betekenen. Dan 
hoor je het niet alleen, dan voel je het ook. Je 
staat op: ik wil er bij horen. Je staat in de kring 
met alle grote en kleine kinderen van God. Je 
houdt je hand op: ik wil graag de kracht en de 
liefde van God ontvangen. Je eet het brood en 
drinkt de wijn of druivensap: de kracht en de 
liefde van God komen echt binnen in je. Het is 
een soort spel, maar het is geen doen-alsof. Het 
is echt zoals Jezus het heeft bedoeld. Kom je 
ook? 

 

Orde van dienst voor zondag 26 juni  

In deze dienst vieren we met elkaar het 
avondmaal voor gelovigen. Na weken waarin we 
als gemeente veel hebben meegemaakt mogen 
we in brood en wijn de liefde van God proeven en 
ervaren. Ik hoop zelf voor te gaan. Van harte 
welkom! 
 

Orgelspel - Welkom - NLB 23c: 1, 2, 3 - 
Bemoediging en groet - NLB 23c: 4 - Gebed om 
ontferming - NLB 23c: 5 - Luisterlied: Not alone - 
Gesprek met de kinderen en kinderlied - Gebed - 
Schriftlezing Matt 6: 5 - 18 - NLB 1005: 1, 3 en 5 
- Preek - NLB 653: 1, 2, 6 en 7 - Dankgebed en 
voorbeden - Aandacht voor de kollekte - 
Luisterlied 388 - Tafelgebed - NLB 405: 1 en NLB 
381: 2 - Onze Vader… - NLB 381: 5 - 
Gemeenschap van brood en wijn - Dankgebed - 
NLB 981: 1, 4 en 5 - Zegen – Orgelspel. 

 
 

 

Wel en wee 
 
Op 28 juni is dhr. J. Siebenga jarig. We wensen 
hem alvast een hele fijne verjaardag toe. 
 
Vlak voor zijn overlijden heeft Piet Eikelenboom 
de ziekenzalving gehad. Hij heeft dit nog 
grotendeels bewust meegemaakt. Dit was een 
van zijn laatste grote wensen, en de familie is blij 
en dankbaar dat dit gelukt is.  
 

Open kerk: donderdagmorgen 30 juni  van 
9.30 – 12.00 uur. 

Donderdagmorgen is de kerk open. U kunt op 
adem komen in de kerkzaal: de paaskaars brandt, 
er is zachte muziek, een van de ouderlingen is er 
om u te begroeten, voor een kopje koffie wordt 
gezorgd. De dominee is in de kerkenraadskamer. 
Loop gerust bij haar binnen voor een gesprek om 
of gewoon iets te zeggen! 

 
 

 
 

 

Voedselbank 

 

Het product voor juni is rijst. Er zijn 13 
pakken 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. 

 De bloemen van zondag 26 juni 
zijn voor Mw. B .Schepers na een val. 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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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. Bij voorbaat bedankt 
 

Collectedoelen 26 juni zijn: 
 
1ste  Kerk in Actie Diaconaat 
Hulp voor mensen zonder papieren 

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks rechten 
en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Mensen zonder papieren mogen niet werken en hebben geen recht 

op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa 
Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en 

scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als 

er een medisch probleem is. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u Kerk in Actie in haar werk voor deze 
kwetsbare mensen in onze Nederlandse samenleving. Van harte aanbevolen. 

 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconaat storten op rek.nr. NL10RABO0333800737   
                                                 Of scan de QR code voor collecte 1 

 
2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk storten op rek.nr. NL63RABO0333800656 
                                        Of scan de QR code voor collecte 2  

 
   3de Werelddiaconaat (HA) 
    Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. werelddiaconaat storten op rek. nr.NL63RABO0333800737                                                    
                                                      Of scan de QR code voor collecte 3 

                                                                           
 
     Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21                 
o.v.v. van het collectedoel.       De Diaconie. 
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Pannenkoekenbakkers, KIC en andere helpers bedankt! 
 
De pannenkoekenmeeting van woensdag 22 juni 2022 (n.a.v. wereldvluchtelingendag 20-06-
2022) die gehouden werd op het schitterend gemaaide grasveld naast het clubgebouw van 
Thialf ligt al enkele dagen achter ons, maar de herinnering blijft. We kunnen terugkijken op een 
zeer geslaagd evenement.  
Op  
https://www.rtvkrimpenerwaard.nl/site/drumfanfare-crescendo-repeteerde-voor-internationaal-
publiek/  
kunt u naar een leuk filmpje kijken van deze mooie bijeenkomst. Fantastische weer, heerlijke 
pannenkoeken, fijne gesprekken al dan niet gesteund door tolk of telefoon, een springkussen, 
bellenblazen, kleurplaten en natuurlijk een ijsje.  Een hartverwarmend cultureel gemêleerd 
gezelschap op zoek naar verbinding. Kleine stapjes vooruit. Het goede is veel. 
Nogmaals bedankt voor uw hulp, in welke vorm dan ook. 
 
Namens de organisatie, Yolanda Rook en Sicco Kooistra 
 
 

Gebed: Kracht in genade 
 

Trouwe God, 
wat moet ik met een wereld die ik niet zie, 

met een kracht die niet aanwijsbaar is, 
met U als onzichtbare God? 

 
En wat moet ik met mezelf  

als ik anderen in de weg sta en zij mij, 
als we elkaar niet horen en zien? 

 
Liefdevolle God, reik mij aan  

wat mij uit mijn ik-gerichtheid tilt, 
dat ik ook de wereld van de ander kan zien. 

 
Eeuwige God,  

geef me het inzicht en de kracht om stappen terug te doen, 
om ruimte te geven aan de ander. 

 
Nabije God, laat me oefenen om U ruimte te geven, 

want U komt tot mij. Steeds weer. 
Verrassend en confronterend.  

 
Door Uw genade houd ik me staande  
in deze soms zo onbarmhartige wereld. 

Waarin U dan toch opeens zo verrassend  
nieuwe perspectieven opent. 

 
Open dan mijn hart. 

Breng Uw wereld nabij in en door mij. 
Geef me steeds weer de kracht  

om anders te leven, om Uw genade te leven, 
 

Uw wereld in onze wereld.  
Door U in mij. 

 
- Ds. Joachim Stegink 

 

(uit Petrus nieuwsbrief) 

https://www.rtvkrimpenerwaard.nl/site/drumfanfare-crescendo-repeteerde-voor-internationaal-publiek/
https://www.rtvkrimpenerwaard.nl/site/drumfanfare-crescendo-repeteerde-voor-internationaal-publiek/
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=86592e8357&e=9e8ba70bb4

