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Dienst van vandaag: ds. L. M. Schermers
Collecte Jeugdwerk
Een jeugdgroep van maar vĳf kinderen of jongeren in
In gesprek over de Psalmen
uw gemeente? Of misschien zĳn het er wel vĳftig? Het
Er zijn genoeg aanmeldingen om de kring over de
blĳft een hele uitdaging om inspirerende en
psalmen door te laten gaan. Fijn! We beginnen
aantrekkelĳke activiteiten te organiseren voor kinderen
donderdag 27 september om 20.00 uur. U kunt nog
en jongeren. Goede materialen en werkvormen zĳn
meedoen. Aanmelden voor 24 september bij ds. Luci
daarbĳ het allerbelangrĳkste. En dat is wat JOP, Jong
Schermers.
Protestant, levert! Want als jeugdwerker sta je niet
alleen voor deze mooie en verantwoordelĳke taak. Via
Zieken die elders verblijven:
de website jop.nl zĳn honderden materialen en ideeën
Mw. Silvia Bouwman verblijft tijdelijk in
direct en gratis toegankelĳk, zoals een werkvorm over
GGZ Rivierduinen, afd. D,
Pasen en activiteiten rondom thema’s als
Jac. P. Thijsselaan 45 2803 RT Gouda.
duurzaamheid, kledingindustrie, voedselverdeling en
zorg voor de schepping. Daarnaast zĳn er bĳvoorbeeld
Mw. W. Hollestein herstelt na een operatie in
de interactieve spelen Sirkelslag en PaasChallenge.
Laurens Intermezzo Zuid, kamer 507.
Ook zĳn er trainingen op allerlei terreinen van het
Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam.
jeugdwerk, zoals catechese, communicatie,
geloofsopvoeding en kindernevendienst. Met uw
Bazaar 21 en 22 september 2018
bĳdrage aan de eerste collecte van vandaag maakt u
Voor de bazaar zij wij nog op zoek naar:
het mogelĳk dat JOP meer materialen en trainingen
mensen die soep willen maken,
ontwikkelt om plaatselĳke jeugdwerkers te
mensen die taart en/of koek willen bakken,
ondersteunen bĳ hun belangrĳke werk om geloof,
mensen die na afloop op zaterdag willen helpen met
hoop en liefde te delen met kinderen en jongeren. Van
opruimen. Ook kunnen we nog medewerkers
harte aanbevolen.
gebruiken. Graag intekenen op de lijst in de
Ontmoetingsruimte als u zich nog niet heeft
opgegeven. Natuurlijk kunt u nog steeds spullen voor
de rommelmarkt aanleveren: boeken en andere
spullen (a.u.b. géén kleding, wel sjaaltjes en andere
accessoires en alleen gewassen knuffels) in de
jeugdruimte. Met vriendelijke groeten van de
bazaarcommissie, Ruud, Cobie, Gera, Marcel, Eric
Huizer en Els van Westen
Voedselbank – Product van de maand
Het product van de maand september is Visconserven
(tonijn of zalm). 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. Alvast bedankt!
De bloemen van vandaag zijn voor ……
….. Marie-José de Gier als groet van de kerk na
operatie. Ook zijn er 3 bossen bloemen voor de
aftredende ambtsdragers; dhr. J. Kodde,
dhr. S. Kooistra en mw. A. Huizer.
Top2000 dienst
Op 3 maart 2019 is er weer een Top2000 bijeenkomst.
Wie wil hier aan mee doen, meedenken en
voorbereiden? Aanmelden bij Aza en Erika Teeuwen
erikateeuwen@upcmail.nl

Koster
15-09 t/m 21-09 dhr. C. Hesse
22-09 t/m 28-09 dhr. A. de Paauw
Kerkdienst zondag 23 september
10.00 uur dhr. K. Rigterink

Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
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Ken je mij? Trijntje Oosterhuis

Psalm 139

Refrein:
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

1 Voor de koorleider. Van David, een psalm.
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
2 u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.

Ogen die door de zon heen kijken
Zoekend naar de plek waar ik woon
Ben jij beeldspraak voor iemand
die aardig is, of onmetelijk ver,
die niet staat en niet valt
en niet voelt als ik,
niet koud en hooghartig
Refrein:
Hier is de plek waar ik woon
Een stoel op het water,
Een raam waarlangs het opklarend weer
Of het vallende duister voorbij vaart
Heb je geroepen? Hier ben ik
Refrein:
Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben,
dat het houdt,
Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf,
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben
Refrein:
Ben jij de enige voor wiens ogen
Niet is verborgen van mijn naaktheid
Kan jij het hebben,
Als niemand anders,
Dat ik geen licht geef, niet warm ben,
Dat ik niet mooi ben, niet veel
Dat geen bron ontspringt
in mijn diepte
Dat ik alleen dit gezicht heb,
geen ander.
Ben ik door jou, zonder schaamte,
gezien, genomen,
door niemand minder?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Refrein:

4 Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.
5 U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
6 Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.
7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
8 Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik
neer in het dodenrijk – u bent daar.
9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
10 ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.
11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’
12 ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.
13 U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn
bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.
16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.
17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,
18 ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.
19 God, breng de zondaars om,
– weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten –
20 ze spreken kwaadaardig over u,
uw vijanden misbruiken uw naam.
21 Zou ik niet haten wie u haten, HEER,
niet verachten wie tegen u opstaan?
22 Ik haat hen, zo fel als ik haten kan,
ze zijn mijn vijand geworden.
23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
24 zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is

