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- Update
Beste gemeenteleden,
We houden u op de hoogte via de website
het ziet er naar uit dat het coronavirus ons
(www.ontmoetingskerkkrimpen.nl), de gemeentebrief
langere tijd in de greep zal houden. Daarom
en natuurlijk kunt u altijd de scriba (of een ander
weer een gemeentebrief. Het is voorlopig de
kerkenraadslid) mailen of bellen.
bedoeling iedere week een brief te versturen.
Een aantal belangrijke zaken op een rij gezet:
Jaco Kraan, preses
Jan de Korte, scriba (0180 - 551427 of
- Kerkdiensten op zondagmorgen
scriba@ontmoetingskerkkrimpen.nl)
Het is het goed te weten dat in ieder geval t/m 5 april
de kerkdiensten vervallen.
Ga met God
Ik nodig u en jou graag uit om thuis lied 416 te zingen
- Alternatieven voor de kerkdienst
of te lezen. Door dit lied zijn we met elkaar in geloof
Gelukkig zijn er ook veel andere mogelijkheden om
verbonden!
een kerkdienst bij te wonen. De Protestantse Kerk
verzorgt samen met de EO een viering zondag om
Ga met God en Hij zal met je zijn:
9.20 uur NPO2. U kunt op zondag kijken naar:
bij gevaar, in bange tijden,
Hour of Power (RTL 5 van 08.00 tot 10.00 uur),
over jou zijn vleugels spreiden.
Geloofsgesprek (NPO2 van 09.45 tot 10.00 uur),
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Nederland Zingt (NPO2 vanaf 11.30 uur) en u kunt
luisteren naar RTV Krimpenerwaard Rondom de
Ga met God en Hij zal met je zijn,
Kerken van 09.00 tot 10.00 uur (radio FM 106.6). Via
tot wij weer elkaar ontmoeten,
Kerkdienstgemist.nl kunt u diensten vanuit de
in zijn naam elkaar begroeten.
Ontmoetingskerk beluisteren. Dit zijn de kerkdiensten
Ga met God en Hij zal met je zijn.
die het laatste jaar gehouden zijn.
- Alle andere activiteiten
Alle andere activiteiten worden tijdelijk stop gezet.
Ontzettend jammer, omdat we deze waardevol vinden
voor ons gemeentezijn.

Wist u dat, wist jij dat …
… de diaconie bezig is met het organiseren (en straks
uitvoeren) van twee verhuizingen voor mensen uit het
dorp die dit zelf niet kunnen?

- Pastorale bezoeken
We moeten ook onze pastorale bezoeken tot een
minimum beperken. Natuurlijk zal onze dominee (als
zij gezond blijft!) in situaties die daarom vragen
beschikbaar zijn. Geef door wanneer dat nodig is!
Bezoeken door ouderlingen en contactpersonen zullen
zich beperken tot het hoogst noodzakelijke. We
proberen naar elkaar te blijven omzien. U kunt hen
altijd bellen: we kunnen in deze tijd wel telefonisch
een gesprek voeren!
We vragen u en jou ook zelf om te zien naar anderen
d.m.v. een telefoontje, WhatsApp, een kaart of wat u
maar kunt bedenken.

… woensdagavond om 19.00 uur de kerkklokken
hebben geluid? Dit gebeurde overal in Nederland en
bijna 400 kerken deden er aan mee. De klokken luiden
als teken van hoop en troost voor iedereen. Ook de
komende twee woensdagavonden zullen de klokken
om 19.00 uur luiden. Mooi: klokken van hoop!

- Diaconale zorg
In deze tijd is het ook fijn om een aanspreekpunt te
hebben voor heel praktische zaken. Het doen van
boodschappen, hond uitlaten, het bezoeken van de
huisarts.
De diakenen kijken of zij iets voor u kunnen
betekenen. Bel hen indien nodig. Telefoonnummers in
het nieuwe jaarboekje!

… het ouderenreisje nu niet door kan gaan? We hopen
op volgend jaar!
… dat u zelf ook kopij kunt aanleveren voor deze
gemeentebrief? zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl
…op
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk
-zijn-met-kinderen-jongeren-in-tijden-van-coronavirus/
materiaal wordt aangeboden om in het gezin mee aan
de slag te gaan?
... dat onze diaconie zich heeft aangemeld bij
#nietalleen.nl? Dit is een website die vraagzoekers
verbindt met diaconieën.
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Wijzigingen in het informatieboekje 2020
1.
Op pagina 7 onder het kopje “Kerkenraad”:
Mevr. Welter bezoekt als seniorenouderling mensen
van 80+ en niet 75+
2.
Op pagina 7 onder het kopje “Moderamen”,
Kerkenraad en op pagina 9 f “Regeling organisten” is
het e-mailadres van de heer De Korte onvolledig. Dit
moet zijn: scriba@ontmoetingskerkkrimpen.nl
3.
Op pagina 16 e “Opname en uitzending
kerkdiensten” is het e-mailadres van de heer
Schreuder: fj. schreuder@hetnet.nl
4.
Op pagina 17 H daar is driftig met de letter “o”
gestrooid. Er moet staan Mevrouw M. HoogendoornKnook.
Berichtgevingen vanuit de Hervormde kerk
Hierbij zend ik u lijst met activiteiten, die zijn
geannuleerd i.v.m. de coronacrisis.
Al het jeugdwerk. Tot nader order.
Bèta-groep: Alle bijeenkomsten in maart.
Real Life: Alle bijeenkomsten in maart
17 maart: Focuswandeling
18 maart: Oase.
19 maart: Vrouwen Bijbelstudiekring
20 maart: Aannemingsavond
21 maart: Actiedag jeugdclubs.
25 maart: Wijkavond wijk 8 (dorpskernen buiten
Krimpen aan de Lek)
27 maart: Kampvuuravond
1 april: Bijbelkring
2 april: Inschrijfavond Jeugdkamp Krimpen.
Met vriendelijke groet, Willem Vat

Vrijdag 20 maart
Vandaag valt de lente-Equinox
Omdat de zon loodrecht boven de
evenaar staat, zijn de dag en nacht op
de wereld nu even lang. Bij ons gaan
vanaf nu de dagen lengen.

Corona-initiatieven die hoop geven
Naast angst en onzekerheid is er ook hoop in deze
tijden van corona. Mensen bieden hulp aan voor
ouderen, kwetsbaren en medewerkers in de zorg. Wij
zetten corona-initiatieven op een rijtje waar je blij van
wordt.
1. Stuur een kaartje
Bezorg je oma of opa geen corona maar een kaartje.
2. Meld je aan bij de diaconie als je iets wilt doen voor
een ander.
3. Blijf lachen
4. Samenzang in Italië
In Italië vinden mensen troost bij elkaar door samen te
zingen op hun balkon, zoals in Siena.
5. Knutselwerkjes maken
Er heeft zich al een gezin gemeld dat knutselwerkjes
wil maken voor mensen die thuis zitten. Een prachtig
initiatief. Doe je mee?
6. Fruit voor werkers in de zorg
‘Fruit op je werk levert kosteloos heerlijk vers fruit af
bij GGD’s, ziekenhuizen en andere zorginstellingen.
Stuur een mail naar casper@fruitopjewerk.nl om je
aan te melden.
7. Corona Quarantaine Contact
Zit jij uit voorzorg in quarantaine of omdat je ziek
bent? Of wil jij iemand een hart onder de riem steken
deze dagen door te komen? KRO-NCRV vindt het
belangrijk om naar elkaar om te kijken. Daarom brengt
de omroep mensen in contact via het Corona
Quarantaine Contact.
8. Pasen gaat door
Het corona-virus houdt ‘’ Daarom Pasen’ niet tegen om
het evangelie te verspreiden via gratis paas cd’s. Heb
je gelijk wat te doen nu je vaker thuis bent.
9. Organiseer een Kliederkerk-thuis-viering
De Protestantste Kerk Nederland maakte een
kliederkerk-thuis-viering over zorgen, angst en
vertrouwen. Mooi om met je gezin te doen.

