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Meditatief
Vakantie
Psalm 23 op een nieuwe manier geschreven door
Mijn zomervakantie is van 19 juli - 11 augustus. Als u
Greet Brokerhof-van der Waa:
nog iets dringends wilt bespreken, kan dat nog
komende week. Laat u of jij het dan even horen? Dan
De Heer is mijn coach.
maken we een afspraak. Uiteraard is er voor de
Hij heeft het beste met mij voor.
vakantieweken voor achterwacht gezorgd. Maar dat is
Hij geeft mij ruimte
alleen voor bijzondere situaties. Op de volgende
om op adem te komen.
gemeentebrief meer daarover.
Hij is de bron
ds. Luci Schermers
waaruit ik nieuwe energie put.
Al is het leven nog zo hectisch,
Wel en wee
ik blijf overeind
* Mevr. van der Stege-van den Bos (tegenwoordig
want hij neemt de tijd
woonachtig in de Irishof, kamer 225,
om naar me te luisteren.
Middenmolenplein 266, 2807 Gouda) wil graag langs
Hij is de praatpaal
deze weg allen bedanken voor de kaarten die ze
bij wie ik altijd terecht kan.
gestuurd heeft gekregen.
* Mevr. Marianne Rigterink is van de trap gevallen en
Heer, u nodigt mij uit om te leven.
heeft zich daarbij lelijk bezeerd; na bezoek aan het
Bij u vind ik tijd
ziekenhuis bleek er sprake te zijn van een breuk in een
om te worden wie ik ben
oogkas. Dit moet verder met rust genezen. We wensen
en te ontdekken wat belangrijk is.
haar natuurlijk een voorspoedig herstel toe!
Uw aandacht ervaar ik
als een steuntje in de rug.
Zoals U ongetwijfeld weet zijn (aangepaste)
Onder uw leiding
kerkdiensten in juli met meerdere mensen weer
durf ik het leven vorm te geven.
mogelijk.
Hoewel we tijdens de dienst nauwelijks contact kunnen
Orde van dienst 12 juli 2020
maken vanwege de noodzakelijke afstand en we
Deze dienst wordt geleid door ds. Herman Offringa uit
helaas ook nog niet kunnen zingen met elkaar kunnen
Rijsoord. Een gezegende dienst toegewenst! Vergeet
we elkaar wel weer, min of meer, ontmoeten en
niet om u aan te melden.
spreken , zij het op de bekende afstand.
Orgelspel - Woord van welkom - Intochtlied De stilte
zingt U toe, o Here (Psalm 65:1) + Laat ons de grote
naam bezingen (Psalm 72: 7)- Stilgebed. Bemoediging
en Groet - Orgelspel Zing van de Vader (Lied 304 NLB)
– Verootmoedigingsgebed – Genadewoord - Zingen
Zolang wij ademhalen (Lied 657: 1, 3 en 4 NLB)
Leefregel - Orgelspel Alle eer en alle glorie (Lied 305
NLB) - Gebed om verlichting met de Heilige Geest Lezing uit het Oude Testament Jesaja 55, 6 – 13 Meditatief orgelspel - Lezing uit het Nieuwe Testament
Matteüs 13, 1 – 9,18 – 23
Overdenking - Meditatief orgelspel: God die leven hebt
gegeven (Lied 718 NLB)
Gebeden - Slotlied Wie maar de goede God laat zorgen
(Gezang 429: 1 en 3 Lv/dK) - Wegzending en Zegen –
Orgelspel.
Jongerengespreksgroep
Zondagavond zitten we om 19.00 uur voor onze pc of
laptop en ontmoeten we elkaar via Zoom. Rianne
nodigt uit en dan komt het vast goed met de
verbinding. Deze avond zal onze jeugdouderling,
Janneke Boer, meepraten. Fijne avond!

SamenWijzer
De redactie verzoekt u de kopij voor SamenWijzer 35.8
over de periode 19 juli t/m 6 september 2020 uiterlijk
zondag 12 juli a.s. bij de redactie in te leveren.
NOG MEER GESLAAGDEN
Kortgeleden konden we al
melden dat er een aantal
geslaagden waren, maar er
zijn er nog meer!



Ylse van der Meulen is klaar met school!
Janieke Schreuder heeft de opleiding als
verkoopmanager mobiliteitsbranche afgerond.
 Femke van der Laan is geslaagd als
verzorgende 3 IG!
Alle drie van harte gefeliciteerd, ook deze 3 meiden
hebben een cadeautje ontvangen namens de kerk.
Janneke Boer, jeugdouderling
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De corona-erediensten
Afgelopen zondag 5 juli was de eerste kerkdienst,
waarvoor 50 gemeenteleden zich hadden aangemeld.
Door coördinatoren (met gele hesjes) werden de
kerkgangers naar hun plaatsen begeleid aan de hand
van een schema in de ontmoetingsruimte. Na afloop is
door de “Voorbereidingsgroep erediensten” en Jaco
Kraan als waarnemer geëvalueerd. We waren erg
tevreden over het verloop voor, tijdens en na de
eredienst. Ter verduidelijking nog een aantal
opmerkingen.
1.
Heeft u of een van uw huisgenoten coronagerelateerde klachten, dan dient u niet te komen. Deze
regel stond in de extra gemeentebrief van 29 juni jl.
en geldt nog steeds! Alleen de gezondheidscheck is
niet meer nodig, dus deze vraag wordt bij de
hoofdingang niet meer aan u gesteld.
2.
Wanneer u zich aanmeldt, wordt uw naam in
een schema op de computer opgeslagen, zodat we de
plaatsen in de kerkzaal goed kunnen indelen. Deze
gegevens worden een maand bewaard en daarna
vernietigd. (Wet op het Privacyreglement).
3.
Na de dienst worden vrijwilligers gevraagd om
o.a. de gebruikte stoelen schoon te maken. We
rekenen op uw spontane hulp, zodat daarvoor geen
rooster wordt opgesteld.
U bent wel verplicht om u aan te melden. Voor het
aanmelden van de dienst van 19 juli a.s. en de
erediensten daarna, hieronder de procedure.
a.
U meldt zich aan per e-mail
eredienstontmoetingskerk@gmail.com met de opgave
van naam, adres en het aantal personen.
b.
Mensen die geen e-mail hebben, kunnen zich
aanmelden via de voicemail van de Ontmoetingskerk.
Het telefoonnummer van de kerk hiervoor is (0180)
519145.
c.
Het aanmelden is elke week mogelijk tot
uiterlijk vrijdagavond 22.00 uur. Dan heeft de
commissie voldoende tijd om de aanmeldingen te
verwerken. U krijgt daarvan bericht.
d.
Wanneer de kerk “vol” is, moeten we u
teleurstellen. Wie dat overkomt, krijgt bij de volgende
aanmelding voorrang.
Een hartelijke groet, namens de commissie,
Ruud van Mastrigt

Bloemen
De bloemen van zondag 5 juli zijn
voor Mw.Terlouw-Paling voor haar
verjaardag.

Beste mensen,
De maand juli is het product van de maand olijfolie.
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.

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 12 julie zijn:
1ste Kerk.
2de Diaconie bloemengroet.
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.
De Diaconie.
Voor de kinderen
Jezus vertelde eens dit verhaal.
Er was eens een zaaier die prachtige graankorrels
rondstrooide op zijn akker. Jammer genoeg vielen er
enkele korrels op de weg. Andere werden door vogels
opgegeten. Ook viel er een gedeelte op een stuk grond
vol keien. Daar begonnen de korrels uit te lopen, maar
al gauw kwamen de wortels op de stenen en kon het
koren niet verder groeien. Toen de zon kwam, gingen
de plantjes dood. Er waren enkele korrels tussen de
distels gevallen die zo hard groeiden, dat de
graanplantjes geen kans hadden om groot te worden.
Gelukkig vielen er heel wat korrels op goede grond en
het was een plezier om te zien, hoe mooi het koren
opkwam en hoeveel graankorrels er in de korenaren
zaten.
Met dit verhaal wilde Jezus ons laten zien, wat er kan
gebeuren, als je luistert naar zijn woorden. Soms heb
je geen zin om ernaar te luisteren en hoor je niet wat
er verteld wordt. Jezus’ woorden komen niet bij je
binnen, net als de korrels die op de weg niet kunnen
groeien. Soms luister je wel, maar maak je je zorgen
om van alles en nog wat, waardoor je vergeet wat er
gezegd wordt. Er zaten keien van zorgen je in de weg
of distels vol stekelige problemen. Gelukkig ben je, als
je hoort wat Jezus vertelt over zijn liefde en hoe wij
die aan anderen door kunnen geven. Dan hebben zijn
woorden bij jou de goede grond gevonden.
Ga de tuin en de planten op het werkblad mooi
kleuren. Knip daarna de planten uit. Prik de lijntjes in
de tuin open, zodat je de planten er door kunt
schuiven. Als je dat langzaam doet, dan zie je ze
groeien!
Succes!
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ik geef de pen door aan……
Telefoontjes, mailtjes, appjes van familie en vrienden
Ik kreeg de pen van Marie-José de Gier.
hielden ons beiden op de been. Ik bracht de afgelopen
Ik ben Marianne Rigterink
tijd door met kaarten schrijven naar deze en gene,
telefoneren, puzzelen en lezen. Boodschappen doen en
Hoe beleef je deze coronatijd? Wat
een wandelingetje maken samen met Klaas. Hopelijk
is moeilijk
gaan we binnenkort weer met de trein naar een
of wat valt mee?
museum of op familiebezoek.
De afgelopen tijd verliep anders dan ik me had
voorgesteld.
Hoe helpt het geloof in deze tijd?
Begin maart kwam onze oudste kleindochter Eva uit
Ik vind het heel fijn om van medegelovigen uit onze
Frankrijk om tot medio september stage te gaan lopen
gemeente regelmatig wat te horen. Mensen die niet
in Amsterdam bij het Frans Bureau voor Toerisme. 11
alleen naar mij en Klaas informeren, maar ook naar
Maart vierde ze met ons mijn verjaardag en de
onze kinderen en kleinkinderen.
twaalfde maart gingen we met de trein de laatste
Ik vond de diensten al dan niet met beeld op
spulletjes brengen naar haar kamer in Diemen. Het
zondagmorgen erg fijn. Ook de video’s van Luci via de
was heel gezellig allemaal. ’s Avonds uit eten met z’n
app waren fijn om naar te kijken en te luisteren. Mede
drieën. Daarna zwaaiden we elkaar uit en beloofden
in verband hiermee wil ik mijn grote waardering
dat we elkaar weer gauw zouden zien of in Diemen of
uitspreken voor alles wat Luci in deze moeilijke tijd
bij ons in Krimpen aan de Lek. Maar…. de volgende
voor onze gemeente en die van Schoonhoven doet.
dag zat alles op slot en was het niet meer mogelijk om
We mochten weer naar de kerk. Ik vond het heel fijn
naar elkaar toe te gaan. Daar zat ze moederziel alleen.
om er te zijn, al miste ik het zingen en het echte
Ze mocht ook niet naar kantoor en heeft tot vorige
contact tijdens het koffie drinken wel. Daar zal ik niet
week thuis moeten werken. (Nu mag ze er één keer
de enige in zijn. Maar ik weet dat het niet anders kan
per week naar toe.)
en ook wat dat betreft hoop ik op betere tijden.
We hadden het ons zo anders voorgesteld. We zouden
elkaar eindelijk wat vaker kunnen zien. Samen met
Wat geeft je de moed om door te gaan?
haar en met onze andere kleindochter op pad naar
Dat er heel wat versoepeld is en het vertrouwen dat er
musea of de dierentuin. Een museumkaart had ze al.
over niet al te lange tijd een vaccin komt.
Ook konden we niet naar onze jongste kleindochter
Ik wil eindigen met iedereen het allerbeste te wensen
Naomi in Nijmegen die daar studeert en druk was met
en hartelijk te groeten.
haar scriptie. Voor haar was het ook heel moeilijk,
Ik geef de pen door aan Anton en Greta Wagemakers
want de universiteit en de bibliotheek waren gesloten.
Gelukkig is het allemaal gelukt. Zij had zich ook zo
verheugd om haar zus regelmatig te zien. Gelukkig zijn
ze nu druk bezig om de schade in te halen.
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