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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

Meditatief- Aan Tafel  

 
Aan Tafel, het nieuwe jaarthema! In Psalm 23 
gaat het over ‘Aan Tafel gaan’ bij God. Zondag 
lezen we deze psalm in de bewoording van Huub 
Oosterhuis. Oosterhuis spreekt de Eeuwige aan in 
de Jij-vorm. Uit eerbied kan ik dat zelf moeilijk 
over mijn lippen krijgen. Zondag zal ik het ook in 
de U-vorm lezen. Ds. Luci Schermers 
 
U mijn herder? Niets zou mij ontbreken.  
 
Breng mij naar bloeiende weiden  
doe mij liggen aan vlietend water  
dat mijn ziel op adem komt  
dat ik de rechte sporen weer kan gaan  
achter u aan.  
 
U mijn herder? Niets zal mij ontbreken.  
 
Moet ik de afgrond in, de doodsvallei,  
ik zal bang zijn – bent u naast mij  
ik zal niet doodgaan van angst.  
 
U hebt de tafel gedekt -- mijn spotters  
weten niet wat ze zien:  
dat u mijn voeten wast,  
ze zalft met balsem  
mij inschenkt, drink maar, zegt u  
 
niets zal mij ontbreken  
 
Laat het zo blijven dit geluk  
deze genade, al mijn levensdagen.  
 
Dat tot in lengte van jaren  
ik wonen zal bij u in huis.  
 
U mijn herder, niets zal mij ontbreken. 
 

Orde van dienst voor zondag  
18 september 2022 
 
Het is vandaag de start van een nieuw kerkelijk 
seizoen! Fijn dat ik de start nog met u en jullie 
kan maken. Het nieuwe thema, aangereikt door 
de PKN, is: ‘Aan Tafel’. Van de maaltijd van de 
Heer naar de tafel van verbinding. Psalm 23 zingt 
daarvan en we lezen regelmatig dat Jezus aan 
tafel gaat met arm en rijk, met man en vrouw.  

De muziek wordt vandaag gemaakt door de band 
Just4fun en door Elise Kreuk als organiste. De 
kinderen zijn uiteraard van harte welkom: we 
kijken naar een aantal ‘tafelfoto’s’ en er is 
kindernevendienst.  
We wensen elkaar een fijne dienst!  
 
Amuse: Orgelspel - Welkom - Psalm 84: 1, 2 - 
Stilte, bemoediging en groet - NLB 388: 1 Voor 
ieder van ons - Gebed om ontferming - Loflied: 
10.000 redenen - Appetizer: Gebed - 
Hoofdgerecht - Eerste lezing Psalm 23 - Lied: 
Aan uw tafel, Opw. 737 - Kindermoment met 
foto’s en kinderlied - Tweede lezing Lk 14: 1 en 
7-14 - Psalm 23c: 1, 4 en 5 - Preek - Orgelspel - 
NLB 388: 2, 3 en 5 - Deelgerecht: Dankgebed 
en voorbeden - Lied: You raise me up - Bijdrage 
van de Commissie Vorming en Toerusting - 
Kollekte - Lied 150a: 1, 4 - Zegen - Orgelspel 

 
Afscheidscadeau  
 
We genieten deze weken met elkaar van het 
prachtige afscheidscadeau dat ik van u 
kreeg.  
Een cadeau voor ons allemaal! Geweldig! Zo 
hebben we met de jongerengesprekskring de 
schilderijen bekeken, er kwamen kinderen van de 
Wegwijzer, senioren uit onze gemeente, maar 
ook de werkgemeenschap van predikanten kwam 
in onze kerk bij elkaar en nam ruim de tijd om de 
expositie te bezichtigen. Afgelopen donderdag 
was er een psalmenworkshop en werden psalmen 
gezongen die ook verbeeld zijn. Zaterdag is de 
kerk weer open van 11.00-15.00 uur, zondag na 
de kerkdienst en a.s. woensdag van 10.00-12.00 
uur. Welkom (ook voor een tweede of derde 
keer…). De koffie is klaar!  
ds. Luci Schermer 

 

 

 De bloemen van zondag 18 

september, zijn voor Femke v.d.Laan, 

van harte beterschap. 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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Wel en Wee  
 
Deze week zijn er drie mensen jarig: 
op 20 september de heer L. Visser, 
op 21 september de heer C. van der Schans, 
op 23 september mevrouw A.J. Nieuwenhuizen - 
van den Berg. 
 
We wensen ze allemaal een heerlijke nazomerdag 
toe, en een mooi nieuw jaar. 

     

 
Collecte Zending  

 
 
 
 
 
 

Voedselbank                 

 

Het product voor september is koffie.  
 
Er zijn 7 pakken ingeleverd. 
 
Vanaf a.s. zondag kunt u de producten 
weer in de kerk inleveren. 
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

Collecten 
 

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 18 september: 
 

1ste  Kerk in Actie  
 

Collecte Zending 
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen 

onder de armoedegrens, voor meer dan de helft 
dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw 

gezicht gekregen: van militair geweld naar een 

dramatische economische crisis. Er is nauwelijks 
aan eerste levensbehoeften te komen. Toch is het 

herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. 
Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak 

in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan 

mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn 
getroffen door geweld of moesten vluchten. 

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie 
de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar 

mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen 
gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, 

bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het 

herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat 
door de economische situatie bouwmaterialen 

schaars en duur zijn. De eigenaar betaalt minstens 
30 procent van de kosten. 

Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van 

de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, 
betekent herstel van de hele samenleving e 

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

 
                                                                                                          
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij  Arie de Paauw,  

Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel.  

 
     De Diaconie. 
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Expositie 
 
Bij de opening van de 
schilderijententoonstelling heeft de lokale 
omroep RTV Krimpenerwaard opnames 
gemaakt. (Waarvoor dank aan Jan van de 
Vrie). 
Mogelijk heeft u deze opname nog niet 
gezien. 
Als u onderstaande snelkoppeling aanklikt dat 
kunt u de opname zien. Veel kijkplezier. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=h-
GMO8HWg80   
 
Jan de Korte, scriba 
 

 
 
 

 
Gebed bij de start van het kerkelijk jaar 

 
Aan het begin van dit kerkelijk jaar, bidden 

we: 
om zomerse zielezin 

en kriebelend verlangen, 
om krullerige vrolijkheid 
en blijdschap in de buik, 
om reikhalzend verlangen 

en uitzien op de punten van de tenen, 
om hunkerende hoop.  
in dit komende jaar. 

 
Amen 

 
- ds. Marloes Meijer 

 

 
 
 

 

Ook dit jaar organiseren de Rotterdamse Remonstranten samen met de Rotterdamse Roze 
Vieringen weer een roze viering in de Arminiuskerk. Het thema van de viering is TALEN 
NAAR LIEFDE! Deze middag vieren we de liefde en ervaren we dat stad en kerk plaatsen zijn 
waar iedereen zichzelf mag zijn en waar mensen open naar elkaar en de wereld staan. Wij 
staan stil bij de vragen die ons bezig houden en bij de liefde die ons verbindt. Iedereen is 
van harte welkom! Remonstrants predikant Koen Holtzapffel leidt de viering. Aansluitend is 
er een borrel. 
 
De viering is op 25 september om 15.00 uur in de Arminiuskerk, Museumpark 3,  Rotterdam 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h-GMO8HWg80
https://www.youtube.com/watch?v=h-GMO8HWg80

