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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 

 
Meditatief 
 
Ik vond een gedicht  van Ingrid Steenbeek dat ik 
heel toepasselijk vond voor de komende zondag 
waar er ambtsdragers afscheid nemen en weer 
nieuwe ambtsdragers bevestigd worden, ieder 
met zijn of haar eigen talenten. 
Voor de ambtsdragers die afscheid nemen, 
bedankt voor het delen van jullie talenten. En 
voor de ambtsdragers die bevestigd worden, jullie 
kunnen het, God zelf heeft je de talenten 
gegeven die je nodig hebt. 
 
Talenten 
 
Ik heb jouw talenten zelf gegeven 
want Ik wist allang wie jij ging zijn, 
Ik kende elk detail reeds van jouw leven 
toen jij nog heel onwetend was en klein. 
 
Ik wist al hoe jouw toekomst er zou uitzien 
Ik kende elk traject dat jij zou gaan, 
daarvoor gaf Ik jou speciaal gereedschap, 
en legde Ik talenten in jou aan. 
 
Je hebt ze nodig in je aardse leven 
voor jezelf en voor de mensen om je heen, 
want talenten zijn bedoeld om van te delen, 
talenten zijn er nooit voor jou alleen. 
 
Ja, talenten zijn bedoeld om te gebruiken, 
ze groeien in de aarde van je leven, 
en hoe groter jouw talenten zullen worden 
zoveel meer heb je ook anderen te geven. 
 
Het geven is Mij uit het hart gegrepen, 
eenmaal gaf Ik alles wat Ik had, 
Ik deed dat ook voor jou, met zoveel liefde, 
want in jou, Mijn kind, vond ik een grote schat. 
 
Ja, Ik heb je jouw talenten zelf gegeven 
en als Ik naar je kijk voel Ik me blij, 
want jouw talenten maken je bijzonder, 
En als je ze gebruikt……..lijk je op Mij. 
 
 
Meanne Voogt 
 

 

Orde van dienst 5 februari 2023. 
 
In deze dienst nemen we afscheid van aftredende 
ambtsdragers, belijdt Gertjan Karssen zijn geloof 
en worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd. 
Deze bijzondere dienst is in de vertrouwde 
handen van onze oud-predikante ds. Luci 
Schermers. Aan deze dienst werkt de cantorij 
mee. We wensen u een blijde dienst toe. 
 
Orgelspel - Welkom door de ouderling van dienst 
– Zingen: Psalm 92: 1 en 2 Waarlijk, dit is 
rechtvaardig - Bemoediging en groet – Zingen: 
gebed om ontferming + loflied: lied 281 Wij 
zoeken hier uw aangezicht (wisselzang cantorij en 
gemeente) - Gebed door cantorij en gemeente: 
lied 333 Kom Geest van God - Kindermoment en 
kinderlied Wij gaan voor even uit elkaar - 
Schriftlezingen: Markus 1: 14 - 20 en Lukas 6: 12-
16 – Zingen: lied 531: 1 en 3 Jezus, die langs het 
water liep – Preek – Zingen: lied 361: Er heeft 
een stem gesproken (in wisselzang met de 
cantorij) - Afscheid aftredende ambtsdragers – 
Zingen: lied 303: 1, 2 en 3 Zonne en maan, water 
en wind . 
Bevestiging nieuwe ambtsdragers  
Inleidende woorden – Gebed - Zingen van de 
geloofsbelijdenis: lied 344 - Geloofsbelijdenis door 
Gertjan Karssen - Bevestiging nieuwe 
ambtsdragers – Zingen: Lied 362: 1 en 2 Hij die 
gesproken heeft een woord dat gáát. Dankgebed 
en voorbeden - Collecte aankondiging - Slotlied: 
Tienduizend redenen (via beamer) - Zegen - 
Orgelspel 

 

 
 

De bloemen van zondag 5 
februari zijn voor de Hr. M. de Gier  voor zijn 
verjaardag. 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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Wel en Wee 
 
* Afgelopen dinsdagavond is mevrouw Koen – 
van den Akker opgenomen in het 
IJssellandziekenhuis. Diverse bloedwaardes waren 
veel te laag. Er is onderzoek gedaan en op het 
moment van dit schrijven wordt de uitslag 
afgewacht. We wensen haar sterkte en alle 
goeds. 
* De heer Anton Wagenmakers moest afgelopen 
dinsdag na een controle direct opgenomen 
worden in het IJssellandziekenhuis vanwege 
hartproblemen. De situatie is op het moment 
ernstig, maar stabiel. Een kaartje naar het 
thuisadres wordt op prijs gesteld, liever geen 
telefonisch contact. We wensen hem en zijn 
vrouw Gods nabijheid toe. 
* De heer L. van den Dool wordt a.s. dinsdag 7 
februari opgenomen in het IJssellandziekenhuis. 
Er zal een knieprothese worden geplaatst. Als 
alles goed gaat mag hij de volgende dag weer 
naar huis. We hopen dat de operatie zal slagen  
en we wensen hem daarna een voorspoedig 
herstel. 
* De heer Jaap Bremmer heeft nu vijf 
behandelingen in Leiden gehad. Ze zijn wekelijks 
en sinds twee weken vinden ze poliklinisch plaats. 
Het gaat tot nu toe gelukkig goed, er zijn geen 
heftige bijwerkingen. Na de eerste 12 
behandelingen wordt er een scan gemaakt. Al 
met al is het een ingrijpend gebeuren. Ter 
bemoediging vindt op verzoek van de heer 
Bremmer komende zondagmiddag 5 februari een 
ziekenzalving plaats. Ds. Luci Schermers zal dit 
leiden, rondom de Paaskaars in de kerkzaal in de 
besloten kring van genodigden. We hopen op een 
mooi samenzijn, waarin de heer Bremmer en zijn 
vrouw zullen ervaren dat God met hen mee gaat, 
hoe hun weg ook zal zijn.   
(Overigens: De heer en mevrouw Bremmer 
wonen nu in Krimpen aan den IJssel, maar blijven 
lid van onze gemeente.) 
* Na een herseninfarct en problemen met haar 
evenwichtsorgaan, heeft mevrouw de Wild in 
december nogmaals in het ziekenhuis gelegen 
voor dat laatste. Daar is ze nu van aan het 
herstellen. Dat kan lang duren, maar het gaat 
naar omstandigheden goed. Ze wil graag 
iedereen bedanken voor de warme belangstelling 
en de aandacht die ze krijgt. 
* De heer en mevrouw Fred en Corine Beijer zijn 
vandaag 40 jaar getrouwd. Van harte 
gefeliciteerd. 

 

 
Dankbetuiging Ineke 
 
Wij bedanken u voor de overweldigende 
belangstelling na het overlijden van mijn partner 
en onze moeder, Ineke Douw. 
Uw liefdevolle betrokkenheid, de warme woorden 
en troostende schouder, de vele mooie kaarten 
en/of uw aanwezigheid hebben ons hart 
verwarmd. 
We zijn diep geroerd door uw steun en het is ons 
nog duidelijker geworden dat zij niet alleen voor 
ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend. 
 
 Lieve groet van Jan Eisses en de kinderen. 
 

Seniorenmiddag 
 
Donderdag 9 februari om 14.00 uur is er weer 
een seniorenmiddag in ‘t Voorhof.  
Dhr. Jos Thomasse uit Rotterdam komt met zijn 
hilarische conference “Zoete Koek”. 
Het is een solo-cabaret-programma gebaseerd op 
spreekwoorden en gezegden over eten en 
drinken. 
U bent allen van harte welkom. 
Voor vervoer kunt u deze keer bellen naar Greet 
Barnhoorn telefoon (0180) 515636 of 
(06)44740544 
 
 

SCHAATSEN   ( “BliK on Ice “) 

 
 
Na een aantal (Corona) jaren hebben zijn wij 
weer van plan, om met elkaar, (jong en oud) te 
gaan schaatsen. 
 
Waar ? 
Kunstijsbaan Breda ( niet in Rotterdam, vanwege 
de vrijdagavond drukte) 
 
Wanneer? 
Vrijdag 10 februari 19.00 verzamelen bij de kerk. 
 
Opgeven bij? 
Rein Slob – mail: reinoud@rslob.nl   
telefoon: 0653 123727 
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Voedselbank 
 

Het product voor februari is wasmiddel . 
 
U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren. 
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

Collecten 
 
Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw 
gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen 
om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt. 
 
Collectedoelen 5 februari: 
 
1ste Kerk in Actie Werelddiaconaat 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
missionair werk overmaken op rek.nr. 
NL10RABO0333800737 
 

Of scan de QR code voor collecte 1 

 
 

2de Diaconie 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk 
overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656 
 
Of scan de QR code voor collecte 2 

 
De Diaconie. 

Kinderfilmmiddag 
 

 
 
Op zaterdagmiddag 11 februari om 15.00 
uur draaien we de film Ferdinand in de 
kerk. 
 
Ferdinand is een rustige, vriendelijke stier 
die een kalm leven wil leiden. Wanneer 
op een dag mannen langskomen om de 
grootste, snelste en wildste stier uit te 
zoeken voor een stierengevecht in 
Madrid, wordt Ferdinand uitgekozen, 
terwijl hij dat niet wil. Hij is veel te lief 
voor het gevecht. Hoe zal dit aflopen? 
Kom kijken op zaterdag 11 februari! 
 
Neem ook gezellig vriendjes en 
vriendinnetjes mee als je dat leuk vindt. 
 
Kijk voor de trailer alvast op: 
https://www.youtube.com/watch?v=khSC
DYMdwuY&t=4s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=khSCDYMdwuY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=khSCDYMdwuY&t=4s

