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Dienst van vandaag: ds. G van Manen
Feest van de Geest 13 t/m 20 mei
Het Feest van de Geest komt rap nader bij, nog even
en het is zover. Onze kunstenaar, Anneke Slappendel,
Uitnodiging voor de
heeft heel hard gewerkt en is bezig met de afronding
gemeenteavond/jaarvergadering
van haar laatste beeld, nummer 7! Het wordt vast een
23 mei 2018
prachtige tentoonstelling en een evenement waarbij
Beste gemeenteleden,
wij ons kunnen bezinnen op het thema “Levensadem”,
De kerkenraad nodigt u hierbij van harte uit voor de
even tot stilte komen in een drukke week en mensen
gemeenteavond/jaarvergadering die
ontmoeten. Er zijn persberichten naar allerlei media
gehouden zal worden op woensdag 23 mei 2018
uitgegaan, maar om er een succes van te maken,
aanvang 20.00 uur in ons kerkgebouw.
hebben we vooral u als gemeentelid nodig!
De hieronder genoemde documenten (notulen en
Voor woensdag, vrijdag en zaterdag hebben we nog
financiële stukken) liggen vanaf begin mei ter
mensen nodig die gasten willen verwelkomen. Dat
inzage in de Ontmoetingsruimte en zijn op de avond
betekent koffie en thee schenken en mensen naar de
zelf ook beschikbaar.
expositie en de “filmruimte” begeleiden. Bovendien
Mocht u deze toch eerder persoonlijk willen
krijgen gasten de gelegenheid een gebedsvlag te
ontvangen, kunt u contact opnemen met de scriba.
maken om aan de lijn op te hangen. Dit biedt
Agenda
misschien een opening voor mooie gesprekken.
1. Opening door de preses Jaco Kraan (20.00 u.)
En we hebben u natuurlijk ook nodig om deel te
nemen aan de workshops of zomaar uw gezicht te
2. Notulen van de jaarvergadering van 10 mei
laten zien en natuurlijk, om het verder te vertellen.
2017
Nodig uw buren of kennissen eens uit die nog nooit de
kerk van binnen hebben gezien! Wij hopen dat u in
3. Bespreking van de financiële stukken
beweging komt, levensadem krijgt om het met ons
 Diaconie / ZWO
mee te vieren! Het programma:
 Kerk
Zondag 13 en 20 mei bijzondere diensten uiteraard.
Dinsdag: koffieochtend voor bewoners Dertienhuizen,
4. Rapportage van de kascontrolecommissies
Marijke Staete en Rotonde. ’s middags swingen of
ademloos luisteren naar de JJA- Band
5. Mededelingen
Woensdag: ’s ochtends vrouwengespreksgroep Open
 Nieuwe privacywetgeving
Deur . ’s middags Sing In Pinksterliederen en poëzie.
 Classis
Kunstenaar Anneke Slappendel is aan het werk en legt
uit.
6. Pauze (20.30 uur)
Donderdag: ’s ochtends Op adem komen? pastoraal
spreekuur door Luci . ’s avonds Op adem komen!
7. Wij vieren avondmaal: de gang door de
Meditatief moment 19.00 – 19.30 u
liturgie
Vrijdag: ’s ochtends knutselen voor de bazaar (niet
voor buitenstaanders). ’s middags Workshop liturgisch
8. Rondvraag
bloemschikken
Zaterdag: ’s ochtends eventueel bezoek aan
9. Sluiting
St.Joseph, lezing Kees Fens .
’s middags Anneke is aan het werk en legt uit.
Hierna is er een informeel gedeelte waarin u kunt
Fietstocht naar andere kerken.
genieten van een hapje en een drankje. Wij hopen op
Namens de commissie, Marianne van der Bas
een goede opkomst en een inspirerende avond.
Met vriendelijke groeten, namens de kerkenraad,
Bloemen van deze zondag gaan naar…
Jaco Kraan, preses
Sicco Kooistra, scriba
… mw. A. Slappendel.
Als u iets voor de rondvraag heeft, dat voor een ieder
van belang zou kunnen zijn, verzoeken wij u dit te
mailen naar de scriba
(scriba@ontmoetingskerkkrimpen.nl), zodat we een
antwoord kunnen voorbereiden. Bij voorbaat onze
dank.

Koster
12-05 t/m 18-05 dhr. P. van Gorkum
19-05 t.m 25-05 dhr. a. de Paauw
Kerkdienst zondag 20 mei
10.00 uur ds. L. Schermers
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Voedselbank – Product van de maand
Het product van de maand mei is pakken sap. Het
inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden
ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die staat bij
het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte.
Feest van de Geest in De Wingerd
Ook de Wingerd in Krimpen aan den IJssel doet mee
met het Feest van de Geest, zij het in beperkte vorm.
Van Ds. Corinne Groenendijk kregen we een
uitnodiging met de vraag het onder uw aandacht te
brengen. Hieronder vindt u wat gedeeltes uit de
uitnodiging. In de Wingerd kunt u het werk zien van
Marian Kastelein, viltkunstenaar en daarnaast het
groeikunstwerk gemaakt door leerlingen van de
bovenbouw. Leuk als u even langs komt in de
Wingerd. Marian Kastelein maakte een prachtig nieuw
kunstwerk over wat ons als Wingerd inspireert en
levensadem geeft. Voor dit kunstwerk hergebruikte ze
materiaal uit de Wingerd waar al muziek in zit en wat
tegelijk ook bijdraagt aan duurzaamheid. Ook zijn er
andere werken van haar hand te zien. We ontvangen u
graag tijdens de ontvangst in de Wingerd
Populierenlaan 90a te Krimpen a/d IJssel op
donderdag 17 mei tussen 10.00- en 16.00 u. en op
donderdag 19 mei tussen 11.00 en 16.00 u en bij/
tijdens de aktiviteiten, u vindt ze op de website
www.wingerdpkn.nl.
VBK
Alle voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel Klub zijn
weer van start gegaan en we hebben er allemaal weer
heel veel zin in. Als je het misschien ook leuk vindt om
ons met de voorbereidingen en op de dagen zelf te
helpen, kom dan naar onze inleiding ochtend waarin
we de leiding vertellen over de thema’s, de invulling
van de dagen en alvast beginnen met de spelletjes en
andere activiteiten voor de kinderen!
Waar? Ontmoetlingskerk, te Krimpen aan de Lek;
Hoofdstraat 90
Wanneer? 16 Juni; 9.00 tot 12.00
Meer weten? Ineke van der CingelT. +316 27529088
E.: ivandercingel@gmail.com
SENIORENMIDDAG
We zijn alweer toe aan de laatste seniorenmiddag van
dit seizoen.
Deze wordt gehouden op donderdag 17 mei in 't
Voorhof. Aanvang: 14.00 uur.
Dan treedt het seniorenkoor 'Zang en Vriendschap'
o.l.v. Marieke Dekker voor ons op. Ook deze keer
brengt het ons een mooi repertoire aan liederen
waarbij er vast ook weer gezellige meezingers zijn. In
de pauzes is er gelegenheid om met elkaar in gesprek
te gaan onder het genot van koffie, thee, een drankje
en een hapje.
Het seizoen wordt zoals gebruikelijk afgesloten met
een bingo waarbij weer leuke prijsjes te winnen zijn.
Onze chauffeurs staan vanaf 13.15 uur bij De
Dertienhuizen voor u klaar om u naar 't Voorhof te
brengen.
Voor ander vervoer kunt u tot 15 mei bellen naar:
Dicky Bremmer, tel. 510480.
Ook deze middag bent u weer hartelijk welkom.
Tot ziens, De gastvrouwen.

Onze Moeder Woyengi
Mythisch Scheppingsverhaal, Nigeria
In diverse religies wordt “Adem” (Pneuma) vaak
vergeleken of gelijk gesteld aan “Geest” of “Leven”.
Hieronder een verhaal van de West Afrikaanse stam
van de Ijaw over dit onderwerp:
Uit een verduisterende hemel daalde een grote tafel
neer en een stoel, en de scheppingssteen. Op de tafel
kwam een grote hoeveelheid aarde mee naar
beneden. Het donderde en bliksemde aan alle kanten,
totdat de Godin naar beneden kwam. Woyengi ging op
de stoel zitten, plaatste haar voeten op de
scheppingssteen en begon uit de aarde op de tafel de
eerste menselijke wezens te modelleren. De beelden
leefden nog niet en waren noch man noch vrouw.
Woyengi omarmde hen één voor één en blies haar
adem bij hen naar binnen, één voor één, zodat ze tot
leven kwamen. Eén voor één vroeg Woyengi de
sekseloze schepselen of ze man of vrouw wilden zijn,
en ze spraken hun voorkeur uit.
Zo zij het, zei Woyengi.
Uit: Mineke Schipper (hoogleraar interculturele
literatuur wetenschap), “In het begin was er niemand,
hoe het komt dat er mensen zijn”.
In de toelichting bij dit verhaal wordt de lezer op
enkele (voor scheppingsverhalen) bijzonderheden
attent gemaakt:
- Het scheppingsmateriaal verschijnt
spectaculair van boven, aangekondigd door
het hemelgewelf
- De omhelzing wijst op een intieme relatie
tussen schepper en geschapene (meestal is de
relatie afstandelijk)
- De godheid neemt in dit verhaal zowel het
scheppen van de mens, als het geven van
leven met een goddelijke zucht voor haar
rekening. Dit laatste is doorgaans uitsluitend
aan de hoogste godheid voorbehouden, het
scheppen zelf wordt vaak uitgevoerd door een
lagere godheid. Schepper/god Woyengi doet in
dit verhaal alles zelf.
- De schepper is in dit geval een vrouw.
Doorgans zijn het mannen.
- De tot leven gebrachte mensen mogen kiezen
wat ze willen zijn: man of vrouw
AT

