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Meditatief
Wel en wee
In de afgelopen week waarin veel aandacht was voor
Er is de komende week 1 jarige, Zondag 14 Juni is
racisme en politiegeweld kwam onderstaande tekst
mevr. C Kerver ( dertienhuizen 18 ) jarig,
(weer) voorbij. Wie het geschreven heeft weet ik niet,
Alvast van harte gefeliciteerd.
maar de woorden zijn ijzersterk. Graag geef ik het
De fam. Bremmer heeft het zorgelijke bericht gekregen
door – om over na te denken.
dat bij 1 van hun kleinkinderen, de ziekte van non
ds. Luci Schermers
hodgkin is geconstateerd .
We wensen Dikky en Jaap veel sterkte toe.
Als ik in de zon lig, ben ik zwart
Er zijn nog steeds mensen met een kwetsbare
Als ik kwaad ben, ben ik zwart
gezondheid in onze gemeente, laten we hen niet
Als ik ziek ben, ben ik zwart
vergeten.
Als ik het koud heb, ben ik zwart
Laten we bidden om Gods zegen als we proberen om
Als ik het warm heb, ben ik zwart
als gemeenteleden met elkaar verbonden te blijven.
Als ik dood ben, ben ik zwart
Juist in deze tijd!
Als
Als
Als
Als
Als
Als
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jij
jij
jij
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in de zon ligt, ben je bruin
kwaad bent, ben je rood
ziek bent, ben je geel
het koud hebt, ben je blauw
het warm hebt, ben je rood
dood bent, ben je wit
En dan noemen ze mij een kleurling

Zondag 14 juni
Ook voor deze zondag zijn weer de mensen
uitgenodigd die thuis geen kerkdienst uit de
Ontmoetingskerk kunnen beluisteren. We oefenen met
de mogelijkheden die we zien voor een kerkdienst op
anderhalve meter afstand. Afgelopen zondag vond niet
iedereen het warm in de kerk. Dat klopt, omdat er
ventilatie moet zijn. Misschien een idee om gewoon uw
jas aan te houden?
Orde van dienst
A.s. zondag zal ds. Nellie van Voornveld de dienst
leiden. Zij is samen met haar man verbonden aan de
Schenkelkerk. Ik geef de orde van dienst weer door,
zodat u de liederen kunt opzoeken en thuis kunt
meezingen!
Orgelspel - welkom en mededelingen door ouderling
van dienst - bemoediging en groet - introductie op de
dienst - zingen: psalm 72: 1 en 2 - gebed - zingen: LB
992 - kindermoment en – lied: Elly en Rikkert, ‘Jezus is
de Morgenster’ - Schriftlezingen: Jesaja 30: 15-21 en
Lucas 13: 22-30 - kort orgelspel – verkondiging zingen: LB 991: 1,2,3,6,7 - dankgebed en voorbeden;
stil gebed, Onze Vader - slotlied: LB 871 – zegen –
orgelspel

KERK-ZIJN
Al een tijdje ben ik niet op bezoek geweest.
Op zondag mis ik jou het allermeest.
Het luiden van je klokken op die morgen
lokt mij weg van doordeweekse zorgen.
Gezeten op een stoel met oud’ en jongeren samen.
Een zonnestraal piepte plagend door je ramen.
Het orgel speelde, eensgezind konden we dan zingen,
danken en bidden voor ontvangen zegeningen.
Als jij geen plek bent om veilig te zijn,
geen doop en geen tafel met brood en wijn.
Waar moet ik dan heen om te schuilen
om eventjes de hectiek voor rust te ruilen?
En al blinkt Goddank de preek nog via internet
op een andere manier het woord en het gebed.
Toch mis ik mijn plaats onder jouw dak enorm.
Ook de mensen, waarmee ik een gemeente vorm.
Het is ongelooflijk, dat ik weg moet blijven.
Je was een voorrecht zeg ik, zonder overdrijven.
Het is net alsof ik nu een beetje rouw:
nooit geloofd, dat ik jou zo missen zou!
Beste mensen,
De maand juni is het product van de maand rijst.er
zijn nu al 21 pakken binnen 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.
De diakenen.

Jongerengespreksgroep
Graag herinner ik jullie aan de ontmoeting via Zoom
die we afgesproken hebben voor zondagavond om
19.00 uur. Ik verheug me er op jullie weer te zien en
te horen. Tot dan. ds. Luci Schermers
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COLLECTEN
Omdat er geen kerkdiensten worden gehouden volgen
hier de rekeningnummers voor het geval u toch een
bijdrage wil leveren.
•
Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk
storten op NL63RABO0333800656
•
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v.
Diaconie storten op NL10RABO0333800737
De collectedoelen 14 juni zijn:
1ste Collecte Dorpskerken.
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt
door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk
vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de
samenleving.
Kerk in, van en voor het dorp zijn is vandaag de dag
niet altijd vanzelfsprekend meer. Het sluiten van
kerken, teruglopende ledenaantallen en minder
financiële middelen maken het moeilijk om kerk van en
voor het dorp te zijn.
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse
Kerk helpen dorpskerken elkaar om als
geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor
elkaar én voor het dorp.
Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van
ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- en
leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met uw
bijdrage aan de collecte ondersteunt u de dorpskerken
in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op
oude gronden.
Van harte aanbevolen.
2de Kerk
Aangezien er de komende diensten niet zal worden
gecollecteerd kunt u geld overmaken aan
bovenstaande rekeningen.
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden
bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21
o.v.v. van het collectedoel.
Afgelopen week bedroeg de opbrengst van de
collectegelden, die overgemaakt kunnen worden naar
de rekening van de diaconie € 101,25.
De diaconie zal de gelden verdelen over de
collectedoelen.
Heel erg bedankt daarvoor.
De Diaconie.
Gebed
Wij zoeken troost bij U,
Vader in de hemel,
omdat wij hier met lege handen staan,
machteloos zijn.
Omdat we geen woorden hebben,
sprakeloos zijn
bij wat er nu gebeurt.
Vervul ons met uw Geest.
Bemoedig ons
zodat we het uithouden
en kunnen doen wat nodig is.
In Jezus’ naam.
Amen

Positief bericht
Beste gemeenteleden
In deze moeilijke en verwarrende tijd komen er veel
berichten op ons af die zeker niet altijd positief zijn.
Toch hoorde ik deze week een positief verhaal wat ik
graag wil meedelen.
Ons gemeentelid Mufaro Zwinowanda heeft een
moeilijke tijd gehad. Jaren geleden aangereden door
een auto, waarna hij heel veel lichamelijke en ook
financiële last van heeft gehad. In december 2019
had hij eindelijk een baan, die helaas begin januari
2020 al weer voorbij was. Maar hij had daarna snel
weer een baan gevonden. Hij werkt iedere dag en
heeft het goed naar zijn zin heeft. Het is nu zelfs zo
ver dat hij is uitgeroepen tot medewerker van de
maand mei 2020. Is dat niet prachtig!!
Jan de Korte
Scriba

Voor de kinderen
Jezus heeft op een keer zijn leerlingen naar andere
dorpen gestuurd om de blijde boodschap van God te
brengen, zieken te genezen en zelfs dode mensen
weer levend te maken. Daarom zie je op het werkblad
van deze week de leerlingen op pad gaan.
Begin met alles mooi te kleuren en knip daarna de
cirkel met de discipelen en dat waar de schaapjes op
staan, uit. Leg ze op elkaar en prik door de zwarte
punt een splitpen. Als je aan de cirkel draait, zie je de
leerlingen van Jezus op pad gaan!
Veel plezier met dit knutselwerkje.

BLOEMEN:
De bloemen gaan deze week naar mw. C. Kerver voor
haar verjaardag.

Gemeentebrief
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

12 juni 2020
|
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
13
_______________________________________________________________________________________________
ik geef de pen door aan……
Hoe helpt het geloof in deze tijd?
Hoi, ik ben Rianne. Ik kreeg de
Het geloof helpt me om positief te blijven denken. Het
doorgeefpen van Sandra met de
is fijn om te weten dat er iemand is die altijd bij ons is
vraag of ik iets zou willen schrijven
en het beste met ons voor heeft. Ik vond het heel fijn
in deze gemeentebrief.
om samen met Niels thuis te zijn, maar er was ook het
gemis van het ‘echte’ contact met familie, vrienden,
Hoe beleef je deze coronatijd? Wat is moeilijk of
leerlingen en collega’s. Toch heb ik er altijd alle
valt mee?
vertrouwen in gehad dat het weer goed zou komen.
Het is een bizarre tijd, maar er ontstaan wel veel mooi
We zijn met z’n allen op zoek gegaan naar wat nog
dingen. Op 15 maart hoorden we dat het onderwijs
wel kon en hoe we contact konden blijven houden.
volledig vanuit huis gegeven moest gaan worden. Dat
was wel even slikken, want hoe geef je fulltime les op
Wat geeft moed om door te gaan?
afstand als je dit nog nooit hebt gedaan? Maar ik zag
Het leek wel of de wereld in bepaalde opzichten een
er ook een uitdaging in. Binnen 2 dagen hadden we
stukje mooier werd. Mensen zien meer naar elkaar om,
het met ons team voor elkaar. Het was even wennen,
ze lijken minder gehaast en opdringerig te zijn en er
maar in overleg met kinderen en ouders hebben we
ontstaan veel initiatieven om contact te houden. Door
het zo goed mogelijk geprobeerd te organiseren. We
de versoepelingen worden gelukkig steeds meer
hebben online veel contact gehad en zijn zelfs gaan
dingen weer mogelijk. We verheugen ons weer op
oefenen voor de musical. Allemaal in de overtuiging
dingen die tijdelijk niet mogelijk waren, zoals feestjes,
dat het op de een of andere manier goed zou komen
spontaan bezoek en vakanties. Ook op school kunnen
en dat we er met elkaar toch een mooi afscheidsjaar
we steeds verder vooruit kijken en ons, met de
van zouden kunnen maken.
kinderen, toch nog verheugen op een alternatief kamp
Ook op andere plaatsen zijn veel mooie initiatieven
en een mooie afscheidsavond. Ik zou het heel fijn
ontstaan. Mensen kijken naar elkaar om, willen elkaar
vinden om weer ‘verlost’ te zijn van alle coronaregels,
helpen en staan voor elkaar klaar. Zo ook in onze
maar ik hoop dat we ook de mooie dingen die zijn
gemeente. Kinderen en jongeren maakten
ontstaan kunnen vasthouden met elkaar. Houd vol!
palmpaastakken en sturen kaarten naar ouderen. Er
wordt heel wat gebeld, geappt en gemaild en er wordt
Ik geef de pen door aan: Sanne Spruijt
op veel verschillende manieren gezocht naar
mogelijkheden om kerkdiensten vorm te geven. Wat
mogen we trots zijn op onze actieve gemeente!
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