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Meditatief- een linkshandige.’ (Rechters 
3: 12-25) In vreugde en bij verdriet 
 

Ineens kwam ik hem bij het 
bijbel lezen weer tegen: 
Ehud. Hij hoort in het rijtje 
van bijzondere mensen. 
Obama, Einstein, Gates, 
mijn man, mijn dochter: 
allemaal mensen die laten 
zien dat linkshandigheid 
geen handicap hoeft te zijn 
(behalve als je moet leren 
om je veters te strikken…)!  

Wat was er aan de hand? Al 18 jaar moeten de 
Israëlieten koning Eglon van Moab dienen, een 
heel machtig man. De koning en zijn beveiligers 
hebben het goed met zich zelf getroffen. Ze zien 
geen gevaar in een onderdanige Israëliet die een 
geheime boodschap komt brengen. Hij draagt 
geen wapen op de (voor rechtshandigen) gewone 
plaats. Leest u het verhaal maar eens! Zijn 
linkshandigheid geeft Ehud de kans om een einde 
te maken aan het onrecht dat zijn volk wordt 
aangedaan.  
Of je nu linkshandig of slechtziend (of vul je eigen 
handicap in) bent - je bent niets minder waard 
dan anderen. Misschien schuilt er juist in je 
beperking wel een verborgen talent om God of je 
naaste te dienen? 
Ds. Luci Schermers 
 

Orde van dienst voor zondag 3 juli  
We verwelkomen deze zondag ds. T. Vrolijk uit 
Capelle aan den IJssel in ons midden. Hij is 
emeritus-predikant van de Schenkelkerk. We 
hopen met en voor elkaar op een mooie dienst! 
  
Orgelspel - Welkom, mededelingen - 
Aanvangslied: psalm 8: 1, 3 en 6 - Stil gebed, 
bemoediging en groet - Drempelgebed - Woord 
van vergeving - Wetslezing - Luisterlied: 834: 1, 2 
en 3 - Kindermoment - Ev.Liedb.  433: 1, 2 en 3 - 
Gebed voor de Dienst van het Woord - 
Schriftlezing: 1 Johannes 1: 1-4 en 2:28 – 3:3 - 
Lied 513: 1,2,3 en 4 - Tekstlezing: 1 Joh. 3: 2b en 
1 Joh. 1: 3a - Prediking - Luisterlied: 939: 1, 2 en 
3 [Op U alleen…] - Gebeden - Aankondiging van 
de collecten - Slotlied 919: 1, 2, 3 en 4 - 
Wegzending en zegen – Orgelspel 
 

Vakantie 
 
Volgende week zondag hoop ik dienst te doen in 
de Ontmoetingskerk. Meteen daarna begint onze 
vakantie. Mocht u deze week nog een gesprek 
willen, u weet me te vinden. Mail, app of bel me 
gerust! 
ds. Luci Schermers 

 
Wel en wee 
 
Er zijn enkele gemeenteleden die ziek zijn door 
het corona virus. 
 
Wij wensen hen allen van harte beterschap toe en 
een voorspoedig herstel. 
 
Mw. N. Spruijt is afgelopen weekend gevallen in 
haar huis. Gelukkig heeft ze geen breuken 
opgelopen. Naar omstandigheden gaat het goed 
met mw. Spruijt. Wij wensen mw. Spruijt van 
harte beterschap toe. 
 
Mw. Marja van Gemerden, de moeder van Margje 
van der Kooi, de schoonmoeder van Marcel van 
der Kooi en oma van Elian, Emma en Quin is 
overleden. Mevrouw van Gemerden heeft lang 
geleden nog les gegeven op de school met de 
Bijbel, nu de Wegwijzer. Verschillende 
gemeenteleden hebben nog les van haar gehad. 
Wij wensen Margje, Marcel , de kinderen en 
andere familieleden veel sterkte toe bij dit grote 
verlies. 
 

 

 
 

  
 

De bloemen van zondag 3 juli zijn voor de 

Hr.Siebenga voor zijn verjaardag.   

 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/


2 

 

 
 

     SamenWijzer 
 
“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 
voor SamenWijzer 37.8 over de periode 17 
juli t/m 4 september 2022 uiterlijk zondag 
10 juli a.s. bij de redactie in te leveren.” 
 
 
 
 

 
 
 
Lieve mensen, 
 
Gedurende de periode dat mijn vader ziek 
was hebben wij een onophoudelijke stroom 
van kaarten, appjes, telefoontjes, bloemen en 
meelevende woorden van jullie mogen 
ontvangen. Aanvankelijk dachten we dat het 
wel minder zou worden als "het nieuwtje" 
ervan af was, maar het bleef maar komen. 
Mijn vader zei steeds dat hij allemaal aards 
engelen om zich heen had staan. Zo voel ik 
dat, zei hij dan. Het was hartverwarmend en 
het heeft mijn vader en ons veel goed 
gedaan. Namens mijn vader en de rest van 
de familie wil ik iedereen hier hartelijk voor 
bedanken! 
 
Elbert Eikelenboom 
 
 
 
 
 
 
 

Voedselbank                 

 

Het product voor juli is olijfolie. Er zijn in 
juni 21 pakken rijst gebracht , hartelijk 
bedankt 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. 

 
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 3 juli zijn: 
 

1ste kerk in Actie 
Werelddiaconaat India. 

Onderwijs geeft kansarme kinderen in India 
toekomst 

Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je 
er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat 

wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen 
ongeacht je afkomst. 

Dat is India wel anders. Daar worden duizenden 

Dalit- kinderen gediscrimineerd en buitengesloten 
omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met 

lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze 
kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te 

komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze 

zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala 
Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze 

huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en 
sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en 

verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er 

gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. 
Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen 

dat ze de moeite waard zijn. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk 

van Kerk in Actie in India om kansarme kinderen 
een betere toekomst te bieden. Van harte 

aanbevolen. 

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

Of scan de QRcode voor collecte 1 

 
2de Diaconie 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. diaconie 
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. 
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