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Meditatief  : 

 
Toen ik op zoek was naar het boekje “aan tafel” 
waar dit jaar de bijbelstudiegroep uit werkt, 

kwam ik erachter dat er nog veel meer 
onderwerpen in deze serie zijn waaronder “leren 
vertrouwen op God”. Deze titel sprak mij erg aan 

en ik heb deze dan ook gekocht en wat blijkt, dit 
boekje is gebaseerd op de psalmen. Dit voelde 
wel een beetje als een knipoog van God na het 
afscheid van Luci als onze dominee en de 

psalmen die toen centraal stonden. En dat, in 
combinatie met de titel van het boekje, vond ik 
iets moois om met u te delen. Dat we, zoals 

Bertha eerder schreef, moesten loslaten maar dat 
we mogen vertrouwen op Hem dat het goed 
komt, en dat is niet altijd makkelijk. 

In een bundel van Nel Benschop vond ik een 
mooi gedicht over het mogen vertrouwen op 
Hem. 

 
Vrees niet: Ik laat je niet alleen 
vertrouw op Mij, Ik zal je dragen, 

Ik houd Mijn vleugels uitgeslagen 
en voer je door de wolken heen. 
 

Fladder niet angstig heen en weer, 
je moet je in het luchtruim wagen; 
Ik vlieg met sterke, vaste slagen 

vlak onder je - je stort niet neer. 
 
O kleine vogel, vlieg omhoog, 

laat onder je de donk’re wouden 
en doop je vleugels in het gouden, 
het stralende licht der hemelboog. 

 
Meanne Voogt 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Orde van dienst zondag  
13 november 2022. 
 
Ds. T.R. Schep uit Capelle a/d IJssel leidt deze 
dienst. Hij schrijft: ‘Het thema van de dienst is: 

Hoe komt dit nog goed? Die actuele vraag stellen 
we ons zondag en we hopen een antwoord te 
vinden bij Jesaja en Jezus.’ Een fijne, 

bemoedigende dienst toegewenst! 
 
Welkom en mededelingen - Aanvangslied: 216 Dit 
is een morgen als ooit de eerste – Stilte – 
Drempelgebed - Votum en groet - Zingen: lied 
833 Neem mij aan zoals ik ben (2x Nederlands, 

2x Engels) – Kyriegebed – Glorialied: 303 Zonne 
en maan – Kinderlied: Jezus is de goede herder 
(Elly en Rikkert) - Uit de Bijbel: Jesaja 1:18-26 - 
Zingen: lied 23c Mijn God, mijn herder, zorgt voor 
mij - Uit de Bijbel: Lucas 19:41-48 - Lied: Adem - 
Verkondiging, thema: Hoe komt dit nog goed? - 
Lied: Oceans - Dankgebed en voorbede - Zingen: 

lied 1006 Onze Vader in de hemel – Aandacht 
voor de collecte - Slotlied: opwekking 826 De 
Heer is mijn bevrijder – Zegen – Collecte. 

 

De bloemen van zondag 13 
november zijn voor Mevr. L. Landman voor 
haar verjaardag.  

Voedselbank 
 

Het product voor november is spaghetti / 

pasta . Er zijn 18 pakken ingeleverd. 
 
U kunt de producten weer in de kerk 

inleveren. 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 
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Wel en wee. 
 
Afgelopen dinsdag is de heer Jaap Bremmer 

opgenomen in het EMC voor een kijkoperatie aan 
zijn lever. Jammer genoeg is die operatie 
voortijdig afgebroken omdat er te veel 
uitzaaiingen in de lever bleken te zitten. Hij is 

diezelfde dag - aan het einde van de middag - 
weer thuisgekomen en moet nu voor verdere 
onderzoeken naar Leiden. Daar is men meer 

gespecialiseerd op het gebied van uitzaaiingen 
ten gevolge van een eerder behandelde 
melanoom in het oog. Het eerste gesprek vindt 

21 november a.s. plaats. Er zijn meerdere opties 
voor een behandelplan. Uiteraard is dit een 
teleurstellende ontwikkeling. Ook mevrouw 

Bremmer moet enige medische onderzoeken 
ondergaan. Al met al zijn er zorgen. Laten we met 
hen meeleven. We wensen hen kracht en Gods 

nabijheid toe. 
 
Op 13 november is de heer L. Hordijk jarig.  

Op 14 november zijn mevrouw J.P. Eikelenboom-  
Verheij en mevrouw L.C. Landmand - Meerkerk 
jarig.  

 

We wensen hun allen een hele mooie 

verjaardag toe. 

 

. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

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 13 november: 

 
1ste Kerk in Actie werelddiaconaat 
Golfstaten 

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

 

 
 
2de Fonds groot onderhoud 
 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Groot 
onderhoud overmaken 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. 

 

 
Als ik kijk naar de wereld 

vrees ik voor morgen. 

Als ik kijk naar mezelf 

maak ik me zorgen. 

Maar als ik kijk naar Jezus 

weet ik mij geborgen 
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Zaterdag 12 november, tussen 09.00 – 12.00 uur inleveren van de schoenendozen in de 
Ontmoetingskerk. 
 

Maandag 14 november, 20.00 uur, kerk raadsvergadering in de Ontmoetingskerk. 
 
Donderdag 17 november, 20.00 uur, in de Ontmoetingskerk Gespreksgroep met als thema  

“Aan tafel.”  
 
Vrijdag 18 november, 16.00 – 20.00 uur, Steek een lichtje aan ………….. 
Als vanouds is de maand november een maand van herdenken, de bladeren vallen, we staan even 

stil. Op zondag 20 november worden tijdens de dienst de overledenen van het afgelopen kerkelijk 
jaar herdacht. Een mooi ritueel: er worden kaarsen aan gestoken, er is pianospel met zang en een 
overweging. Graag willen we op vrijdagavond 18 november de kerk openstellen voor iedereen die 

een kaarsje aan wil steken voor iemand die overleden is. Dat kan een overledene van het afgelopen 
jaar zijn, maar het kan ook voor iemand zijn, die al eerder is gestorven, maar die je nooit vergeet. 
 

Vóór zondag 20 november kunnen de 75-plussers zich aan melden voor een gezamenlijke 
maaltijd “aan tafel” op 24 november. Aanmelden kan bij Jose Lankhaar (06 – 15 46 81 83) of 
mondeling. Graag tot ziens, Arie, Wietske, Jose en Annemarie. 

 
Zondag 20 november, 10.00 uur, laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze dienst wordt geleid 
door Ds. Luci Schermers. 

 
Woensdag 23 november, 10.00 uur, Open deurgroep (damesgesprekgroep). Locatie in de 
volgende gemeentenieuws. 

 


