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Orde van dienst voor zondag  
2 oktober 2022. 
 
Een bijzondere dienst vandaag voor ons allemaal. 
We volgen een gewone orde van dienst, m.m.v. 
de cantorij o.l.v. Klaas Rigterink en solozang van 
Meanne Voogt. Bijna aan het einde van de dienst 
zal ds. Rob Maas woorden spreken bij het 
emeritaat. Gelukkig mag ik daarna ‘gewoon’ zelf 
de zegen weer uitspreken. Er is tijdens de dienst 
aandacht voor de kinderen en er zal ook crèche 
en kindernevendienst zijn.  
Ik hoop u en jou zondag te groeten. Weet je 
welkom (aanmelden is echt niet nodig)! 
 

 
 
 
 
Orgelspel - Welkom - Psalm 121: 1 en 4 - 
Bemoediging en groet - Psalm 27c (door de 
cantorij) - Gebed om ontferming - Loflied 303: 1, 
2 en 3 - Gebed - Lied 701: 1, 2, 3 en 4 - Moment 
met de kinderen - Kinderlied - Schriftlezingen: 
Psalm 1 en Marcus 8: 22 – 26 - Lied 216: 1, 2 en 
3 - Preek - Orgelspel - Psalm 92: 1 en 7 - 
Dankgebed en voorbeden - Psalm 150c (door de 
cantorij) - Woorden bij het emeritaat –  
Lied 905: 4 - Aandacht voor de gaven - Lied 423: 
1, 2 en 3 - Zegen - Orgelspel 

 

Meditatief  - Leven onder de regenboog 
 

 
 

 
Van verschillende kanten kreeg ik deze week bovenstaande foto toegestuurd. Een prachtige regenboog 
boven onze Ontmoetingskerk. Juist in deze week met de komende afscheidsdienst, die een nieuwe 
periode inluidt voor de gemeente en voor ondergetekende, is daar de regenboog: een hoopvol teken 
van vertrouwen in de toekomst! God laat de aarde niet los, God laat zijn gemeente niet los.  
Bij de expositie van Anneke Kaai is een schilderij te zien bij Psalm 108. De blauwe lucht symboliseert de 
onmetelijke trouw van God. De ronde vorm van de regenboog is zichtbaar, de ingekerfde lijnen van de 
boog verwijzen naar Gods trouw die onuitwisbaar is. Psalm 108: 5 (precies dezelfde woorden staan in 
Psalm 57: 11): “Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw”. Dat we dat ervaren zullen 
in de tijd die komt. Ieder persoonlijk en als gemeente. Leven onder de regenboog waar onze weg ook 
gaat, leven van Gods trouw.  

ds. Luci Schermers 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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Slotdagen van de expositie over de 
Psalmen 
 
Er zijn nog twee dagen om de expositie te 
bekijken. Zaterdag van 11.00 -15.00 uur en 
zondag na de kerkdienst. Laat u verrassen door 
kleur, vorm en betekenis. Ik hoop uiteraard zelf 
ook aanwezig te zijn. 
Zondag wordt de expositie afgesloten, maandag 
worden de schilderijen door Anneke Kaai weer 
opgehaald. Dank aan allen die de expositie 
mogelijk hebben gemaakt. Het was veel meer 
werk dan ik me van te voren realiseerde... 
 
In de eerstvolgende SamenWijzer hoop ik een 
terugblik, een groet in de vorm van een brief aan 
u en jullie te schrijven.  
ds. Luci Schermers 
 
Wel en Wee.  
 
In de eerste week van oktober zijn er vier jarige 
70+ers. Mevrouw G. de Jong – Trouwborst is 1 
oktober jarig. Die dag hoopt ook mevrouw N.J. 
van der Kooi – van Tiel jarig te zijn, op 2 oktober 
mevrouw G. Wagemakers – de Groot en 7 
oktober mevrouw B.A. Nederlof – Versteeg. Alle 
jarigen alvast van harte gefeliciteerd, een mooie 
dag toegewenst en een goed nieuw levensjaar. 
 
Als gemeente werden we afgelopen 
zondagmorgen verrast met druiven en appels, 
afkomstig uit de moestuin van Mufaro 
Zvinowanda. Het was de tweede keer dat hij fruit 
bracht om na afloop van de kerkdienst te 
verdelen. Iedereen die wilde heeft wat mee 
gekregen. “Delen is vermenigvuldigen” wordt wel 
gezegd. 
Dankjewel Mufaro! 
 
We noemen de naam van Rianne Kruit-Rinsema. 
Zij is chronisch ziek en na een moeilijke periode 
gaat het momenteel wat beter. Ze heeft meer 
energie dan voorheen. Hopelijk blijft dit de 
komende tijd zo. Laten we mee leven met Rianne 
en haar gezin. 
 

 

Collecten 
Anders dan u gewend bent, kunt u deze zondag 

uw collectegeld of bonnen deponeren in de 
kruiken die bij het verlaten van de kerkzaal op de 

(sta)tafels staan. Bij de kruiken vindt u ook QR-
codes om digitaal over te maken. Wij hopen op 

een mooie opbrengst voor de mooie doelen. 

 

Collectedoelen 2 oktober: 
 
1ste Protestantse kerk-Kerk en Israël 
Vandaag, Israëlzondag, is de collecte bestemd 

voor Kerk en Israël.  
De relatie met het volk Israël is voor de 

Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de 
eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar 

verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis 

met dit volk en de joodse wortels van ons 
christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is 

gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle 
activiteiten van Kerk en Israël gericht. 

Het magazine Op weg laat mensen aan het woord 
die betekenis geven aan de joodse wortels voor 

geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert 

aandacht voor de joodse achtergronden van de 
Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De 

handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt 
mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over 

de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er 

de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en 
het internetproject ‘De Uitdaging’.  

Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze 
activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en 

op leren van de dialoog tussen joden en 
christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te 

houden. Van harte aanbevolen. 

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

 
Of scan de QR code voor collecte 1   

                                                                           
 

2de Instandhouding kerkgebouw 
  

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

kerkgebouw op rek.nr. NL63RABO0333800656Of 

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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Voedselbank                 

 

Het product voor oktober is tandpasta . 
Er zijn 21 pakken koffie ingeleverd, 
hartelijk dank daarvoor. 
 
U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren. 
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 

Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

Oproep VakantieBijbelFeest 
 
Komende herfstvakantie is er weer een nieuwe editie van het Vakantie Bijbel Feest. De leiding is 
druk bezig om een mooi programma in elkaar te zetten. 
Voor een crea-activiteit is men op zoek naar schoenendozen of andere dozen van vergelijkbaar 
formaat. Zowel dozen voor kinderschoenen als ook volwassenschoenen zijn welkom. Heeft u er een 
of meer? Dan kunt u deze inleveren bij: Fam. Barnhoorn, Speenkruidstraat 10 in Krimpen aan de 
Lek; bij voorkeur ’s avonds na 19:00 u. 
  
Alvast dank namens het team van Vakantie Bijbel Feest! 

 

                          Energietoeslag 
 
De kerkenraad heeft van de gemeente Krimpenerwaard een aantal flyers gekregen die 
betrekking hebben op eventuele energietoeslag. 
 
Concreet betekent dit bij een maximaal gezamenlijk netto inkomen per maand, inclusief 
vakantiegeld 
 
21 jaar tot AOW-leeftijd alleenstaand € 1.322,18 
 
21 jaar tot AOW-leeftijd samenwonend/gehuwd € 1.888,84 
 
AOW-leeftijd en ouder-alleenstaand € 1.470,80 
 
AOW-leeftijd en ouder-samenwonend/gehuwd € 1.992,43 
 
Men in aanmerking kan komen voor een energietoeslag van € 1.300,-. 
 
Degenen die er voor in aanmerking komen en nog niets hebben ontvangen, dienen dit zelf 
bij de gemeente aan te vragen. De flyers liggen in de Ontmoetingsruimte. 
 
Jan de Korte scriba 

De bloemen van 

zondag 2 oktober zijn voor de hr.T.v.d.Kooi 

voor zijn verjaardag.  

 

Tweede bos voor Mw. Wagemakers -de 

Groot voor haar verjaardag. 
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Geheugensteuntje. 
 
Passend bij het nieuwe jaarthema 'Aan tafel' willen we in oktober 2022 starten met een 
gespreksgroep. Marie-José de Gier zal deze avonden leiden i.s.m. commissie V&T. Tijdens deze 
avonden willen we met elkaar nadenken over en werken uit het boekje 'Aan tafel' van ds. Anne-
Marie van Briemen. Er is eerder al een gespreksgroep geweest rondom ditzelfde boekje maar deze 
is door COVID-19 helaas al snel weer gestopt. We willen nu een nieuwe start maken. 
De gespreksgroep vindt plaats op donderdag 20 oktober 2022, 17 november 2022, 12 januari 
2023, 9 februari 2023, 9 maart 2023 en 13 april 2023 en start steeds om 20.00 uur.  Doet u mee?  
 
Geef u dan vóór 9 oktober 2022 op bij Nicolien Kortenoeven 
via nicolien.kortenoeven@outlook.com en vermeldt hierbij of u al in het bezit bent van het boekje 
'Aan tafel'. Heeft u het boekje nog niet dan kunt u dit voor €10 aanschaffen, wij bestellen dit graag 
voor u.  Vriendelijke groet,  
Nicolien Kortenoeven 
 

 

Organisatie lichtjesavond. 
 
Op DV vrijdag 18 november a.s. willen we graag van 16.00 – 20.00 uur de kerkdeuren openzetten 
voor iedereen die een lichtje wil komen branden voor een overledene. 
Wie wil dit mee helpen organiseren? Er is al één aanmelding, maar het is fijn om met twee te zijn. 
Het vraagt niet veel tijd: er ligt een draaiboek klaar. Informatie of aanmelden bij de voorzitter van 
de liturgiecommissie: Marianne Karssen (T: 06 40945 430 of E: marianne.oostendorp@icloud.com). 

 

 
 
Concert op DV zaterdag 8 oktober in de Ontmoetingskerk  
De Chr. Gemengde Zangvereniging Soli Deo Gloria uit Krimpen aan de Lek geeft samen 
met gemengd koor Cantiamo uit Krimpen aan den IJssel een concert. Soli Deo Gloria onder 
leiding van dirigent Bert Visser en met begeleiding van Jaap den Besten op orgel/piano. Het 
koor Cantiamo onder leiding van dirigent Ronald Hangelbroek en met begeleiding van 
Enrico Clerico op orgel/piano. Een muzikaal intermezzo wordt verzorgd door Jaap den 
Besten en een trompettist. De koren zullen een aantal muziekstukken gezamenlijk zingen.  
Aanvang 20.00 uur. Kerk open om 19.30 uur. De toegang is gratis. Er is een openschaal 
collecte ter bestrijding van de kosten. Er is geen pauze maar u wordt van harte uitgenodigd 
voor een drankje na afloop.   

mailto:marianne.oostendorp@icloud.com

