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ALS DE ZON
Onze diepste angst,
is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist
onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons
is wat we het meeste vrezen.
We vragen onszelf af:
Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend,
begaafd, geweldig te achten.
Maar waarom zou je dat niet zijn.
Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet
door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid,
als de mensen om je heen,
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.
We zijn bestemd om te stralen,
zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is
te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen,
schept dat voor de ander
de mogelijkheid hetzelfde te doen.
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn,
zal alleen al onze nabijheid
anderen bevrijden.
Nelson Mandela

Pastoraal spreekuur
Komende donderdag, 19 september, ben ik van 9.30 –
12.30 uur in de consistorie aanwezig.
Loopt u gerust binnen als u iets te melden of te
vertellen hebt.
Als u van te voren belt, kunnen we een afspraak
maken, als u zo maar binnenwandelt, moet u
misschien even wachten.
Er is koffie en thee!
ds. Luci Schermers
15 september2013 Collecte Protestantse Kerk
Jeugdwerk
Slogan: Aan de slag met hart en ziel!
Het jeugdwerk is met het nieuwe kerkelijk seizoen
weer begonnen. Overal in Nederland gaan
jeugdwerkers met hart en ziel aan de slag om kinderen
en jongeren te inspireren. Het landelijke jeugdwerk
van de Protestantse Kerk ondersteunt hen daarbij. Zij
doen net die dingen die het plaatselijk jeugdwerk nog
mooier kunnen maken. Bijvoorbeeld door het spel
Sirkelslag aan te bieden, waarbij kinderen en jongeren
spelenderwijs iets leren over een christelijke thema.
Plaatselijke groepen in heel Nederland strijden met
elkaar om de beste score. In 2012 deden al zo’n
11.000 kinderen en jongeren mee aan Sirkelslag via
jeugdgroepen en scholen. Ook ontstonden er nieuwe
jeugdgroepen door dit spel met elkaar te spelen. De
Protestantse Kerk wil het plaatselijk jeugdwerk goed
ondersteunen, want juist daarmee wordt het geloof
doorgegeven en worden kinderen en jongeren
geïnspireerd. De Protestantse Kerk wil investeren in
het Jeugdwerk en in spellen als
Sirkelslag. Uw steun via de collecte is daarbij
onmisbaar.
Koster
14-09 t/m 20-09 dhr. L. Hordijk
21-09- t/m 27-09 dhr. A. de Paauw
Kerkdienst zondag 22 september
10.00 uur ds. L. Schermers

z.o.z.

Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

22 september 2013 STARTZONDAG
Zoals inmiddels al een aantal keer aangekondigd zal op
zondag 22 september 2013 de startzondag zijn, die we
als volgt hopen in te vullen.
Na de kerkdienst is er (zoals gebruikelijk)
koffiedrinken, waarna we gezamenlijk een leuk spel
gaan doen. Misschien kunt u vast beginnen met
oefenen, er zal wel iets van uw kennis worden
gevraagd…
We hopen op goed weer, zodat we het spel buiten
kunnen spelen, op het terrein achter het Baken.
Het is misschien aan te raden om bij mooi weer op de
fiets naar de kerk te komen, zodat u na het koffie
drinken wat gemakkelijker naar het buitenterrein kunt.
De wandelaars onder ons kunnen natuurlijk gewoon
met de benenwagen gaan. Voor de mensen die wat
minder goed ter been zijn, zullen een aantal auto’s
rijden, zodat niemand achter hoeft te blijven.
Na het spel (en meedoen is belangrijker dan winnen!),
is het tijd voor een gezamenlijke picknick. Omdat
smaken nu eenmaal verschillen en we geen (culinair)
talent verloren willen laten gaan, willen we iedereen
vragen iets lekkers mee te nemen voor de picknick.
Dat kan van alles zijn, denk bijvoorbeeld aan
sandwiches (of gewoon dubbele boterhammen),
wraps, hartige taart, worstenbroodjes, pannenkoeken,
salades, fruit, komkommer, tomaat, enz.
Het is de bedoeling dat u iets lekkers mee neemt voor
minimaal het aantal personen waarmee u komt. U kunt
de spullen voor de dienst inleveren in de keuken, het
vervoer naar het spelterrein wordt geregeld. Ook voor
drinken zal worden gezorgd. We hopen op een
gezellige picknick, met voor elk wat wils.
Bij minder goed weer zullen de activiteiten in het
kerkgebouw worden georganiseerd.
Namens de Ontmoetingskerk hebben we onze
zusterkerk aan de lek ook uitgenodigd om gezellig mee
te komen doen met het spel en de picknick. U hoeft
dus niet vreemd op te kijken als u gasten van de
dijkkerk in ons midden ontdekt. Integendeel, we willen
u vragen om juist met voor u onbekende gasten een
praatje te maken, zodat zij zich ook echt welkom
voelen...
Voor de jeugd van 4 – 8 jaar en 8 - 15 jaar zijn er een
gezamenlijke programma’s met de jeugd van de
dijkkerk. Na de kerkdienst wordt er ook in de dijkkerk
eerst wat gedronken met elkaar en daarna gaat de
groep van 4 t/m 8 jaar een puzzeltocht met spelletjes
doen.
Voor de 8 t/m 15 jarigen is er ook een leuk
programma met verschillende spelletjes, dit wordt
gehouden op de ijsbaan in Krimpen aan de Lek.
Daarna kunnen alle kinderen lekker pannenkoeken
eten.
Hou deze datum dus vrij in uw/jouw agenda!
Commissie V&T

Kaartverkoop voor ‘Peace to the world’ gestart
Het projectkoor Krimpen onder leiding van Carolien
van Schelven stond in het verleden garant voor
indrukwekkende muzikale evenementen in onze kerk,
zoals de musical Ester en de Matteüs Passie, die drie
keer een volle kerkzaal trokken. Donderdag 26
september, vrijdag 27 september en zaterdag 28
september wordt daar een nieuw muziekproject aan
toegevoegd: Peace to the world.
Dit keer is gekozen voor Afrikaanse gospels,
negrospirituals en Afro-Amerikaanse liederen in
prachtige koorzettingen van Lorenz Maierhofer,
gelardeerd met Nederlandstalige liederen (onder meer
Geef ons vrede – Rikkert Zuiderveld, Hou me vast –
Marco Borsato en Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en
bewonder – Ramses Shaffy), gedichten en
gedeclameerde teksten van voorvechters voor de
vrede, waaronder Desmond Tutu, Martin Luther King
en Moeder Theresa. Solisten uit het koor zingen
melodieuze bovenpartijen, solo’s en duetten. Het koor
wordt begeleid door een percussiegroep die o.a.
djembés bespeelt en een combo bestaande uit een
gitarist, basgitarist, klarinettiste, pianiste en drummer.
Wie één van deze bijzondere muziekavonden wil
meemaken, kan kaarten à €5,- bestellen via
www.projectkoorkrimpen.nl of telefonisch via 0180590350 (Cees Gouwens). Daarnaast kun je voor
kaarten ook bij Rob van Westen en Klaas Rigterink
terecht. Aan de zaal zijn de kaarten een euro duurder.

