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Meditatief 

Soms kan ik iets onder ogen krijgen wat ik dan net op 
dat moment nodig heb. Ik kan dat ervaren als een 

knipoog van Boven, alsof de hemel even opengaat. 
Dat had ik ook met onderstaande tekst.  

Nu we op zondag niet bij elkaar kunnen komen en 

zeker niet op de vertrouwde manier is het zoeken naar 
nieuwe vormen van eredienst: uitzenden via kerkdienst 

gemist, een film, langzamerhand met weinigen bij 
elkaar komen maar wel via protocollen en richtlijnen. 

We vieren met de mogelijkheden die we hebben, met 

de inzet van velen, maar het is zo anders, voelt ook als 
behelpen. Hoe kunnen we in deze periode God eren en 

Hem dienen?  
En dan opeens lees ik deze tekst, die mij weer moed 

geeft. Ik zie er gezichten bij, ik hoor er stemmen bij. 
Een eye-opener: natuurlijk, die kant van eren en 

dienen is er ook! Net zo belangrijk. Al blijf ik er wel 

naar uitkijken om elkaar te kunnen ontmoeten in het 
kerkgebouw tijdens een eredienst waarbij we weer 

voluit kunnen zingen… 
De tekst is van Thom. M. Shuman, van de Iona 

Community en is vertaald door ds. Roel A. Bosch. Ik 

geef het graag aan u en aan jou door.  
 

Nee, we hebben de eredienst niet afgelast; 
we hebben een kerkdienst afgelast, een mis, een 
vesper, 
op een bepaalde tijd, in een bepaald gebouw, 
op een bepaalde dag, 
maar de mensen blijven God eren en dienen  
wanneer ze zorgen 
voor hun kleinkinderen en de hond uitlaten; 
eren en dienen als ze naast Jezus staan te helpen bij 
de voedselbank 
en boodschappen doen voor de buurvrouw; 
eren en dienen als ze de vrede van Gods Geest delen 
door in de telefoon een lied te zingen voor hun ouder; 
eren en dienen wanneer ze vanuit huis werken; 
eren en dienen wanneer ze een extra shift moeten 
draaien 
in het verpleeghuis of op de woongroep; 
eren en dienen wanneer ze iemand ver weg een mail 
sturen 
en zwaaien naar een vreemde aan de overkant van de 
straat; 
eren en dienen als ze toiletpapier meenemen 
naar de daklozenopvang 
en vrijwilliger zijn op een stembureau. 
Nee, we hebben de eredienst niet afgelast, 
alleen maar het officiële deel ervan, 
dat misschien wel het kleinste deel is 
van dit alles. 
 

Kerkdienst op zondag 21 juni  

Deze kerkdienst wordt uitgezonden via RTV-
Krimpenerwaard. Er is om 10.00 uur een uitzending en 

de dienst wordt om 19.00 uur nog een keer herhaald.  
Het gaat over (niet) zingen en over muziek maken. Jan 

van de Vrie heeft  mooie opnames gemaakt en tussen 

de gesproken woorden muziek en zang geplaatst. 
Dank daarvoor! We hopen dat de dienst jou en u 

aanspreekt en het gevoel van verbondenheid  met 
elkaar versterkt. 

De orde van dienst is als volgt: 

Orgelspel – Welkom - Psalm 89: 1 en 7 - Bemoediging 
en groet - Waar het over zal gaan - Orgelspel: Dank u 

voor deze nieuwe morgen – Kyriegebed - Lied: Groot 
is uw trouw – Gebed - Lied: Be still - Eerste lezing I 

Sam 16: 14-23 - Lied: Ik stel mijn vertrouwen - 
Tweede lezing Efeze 5: 15-20 - Lied: Samen in de 

naam van Jezus – Preek - Lied: Zo lang wij ademhalen 

- Dankgebed en voorbeden - Aankondiging Kollekte - 
Lied : Ga met God en Hij zal met je zijn – Zegen – 

Orgelspel 
 

De kerkdienst van zondag 28 juni vieren we weer 

samen met de Hoeksteen in Schoonhoven. Dat 
betekent dus dat op 21 en 28 juni ons kerkgebouw 

gesloten is. M.i.v. 5 juli gaat de Ontmoetingskerk weer 
iedere zondag open. Hoe dat zal zijn en wie er dan bij 

kan zijn, daarover wordt u de komende tijd nader 

geïnformeerd. 
 

Inloopochtend 
Donderdag 25 juni ben ik van 9.30 - 12.00 uur in de 

kerkenraadskamer aanwezig. U of jij bent welkom als 
u iets wilt melden of ergens over wilt doorpraten. We 

zitten op anderhalve meter afstand van elkaar en u 

kunt de handen reinigen bij binnenkomst en bij 
weggaan. Welkom!          ds. Luci Schermers 

 
Wel en wee 

* De heer Wim Rietveld (Capelle a/d IJssel) ligt nog 

steeds in het ziekenhuis; zijn herstel verloopt niet naar 
wens en dus worden zijn gezondheidsproblemen nader 

onderzocht. We wensen hem vanuit de gemeente 
uiteraard een volldig herstel toe!  

* De heer Aza Teeuwen kampt nog steeds met forse 
beperkingen in zijn dagelijkse functioneren na het 

auto-ongeluk in april 2019. Dit heeft dus grote 

gevolgen voor hem tot nu toe.  
* Met de rugklachten van mevrouw Lizette Voogt gaat 

het gelukkig een stuk beter inmiddels.  
* De situatie van de heer Martin Koen (De Rotonde 20) 

is op het moment stabiel. Hij voelt zich goed; hij was 

deze week bij de longarts en mag twee maanden 
wegblijven en daar was hij, voor zover, blij mee. 
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Kyrie gebed 
 

Voor de mens die niet gezien wordt, 
niet gehoord en niet omarmd. 

Voor de mens zonder een ander, 

iemand die je hart verwarmt. 
 

Ontferm U Heer! 
 

Voor het kind dat leeft in angst 

en dat bang de klappen vangt. 
Voor de jongere die lijdt, 

die naar vreugde zo verlangt. 
 

Ontferm U Heer! 
 

Voor wie oud is en alleen, 

iemand aan de dood verloor. 
Voor de zieke in herstel 

en wie bijster is het spoor. 
 

Ontferm U Heer! 

 
Voor de man die mantelzorgt, 

nauwelijks adempauze heeft. 
Voor de vrouw die rent en vliegt 

en die al haar liefde geeft. 
 

Ontferm U Heer! 

 
Voor wie dreigt verlies van werk, 

wie raakt kwijt bedrijf of baan. 
Voor wie kansarm of verarmd is. 

Hoe zal het nu verder gaan? 

 
Ontferm U Heer! 

 
Voor ons allen, oud en jong, 

vrouw en man, groot en klein. 

Voor uw mensen in hun nood, 
wil toch Heer de redder zijn. 

Amen 
 

 
Beste mensen, 

De maand juni is het product van de maand rijst.er 

zijn nu al 38 pakken binnen bedankt daarvoor. 
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 21 juni zijn: 
 1ste Kerk in Actie Wereldiaconaat 

Opvang en hulp voor ontheemden-Colombia 

Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land 
op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de 

sloppenwijken van Bogotá. Met hulp van de organisatie 

Mencoldes proberen zij een nieuw bestaan op te 
bouwen. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor 

het verwerken van hun trauma's.  
Enkele jaren geleden werden in Colombia 

vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar 

grootste tegenstander de FARC. Toch is er in grote 
delen van het land nog geen sprake van vrede. Een 

kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan 
onverminderd door met het (gewapend) intimideren 

van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen 
uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij 

trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken 

belanden. 
Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan 

ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per 
maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te 

beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook 

behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden 
bij de overheid en zet zich in voor de  terugkeer van 

de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats. 
Kerk in Actie lobbyt bij de Nederlandse en 

Colombiaanse regering en internationale 
(vluchtelingen)organisaties voor meer aandacht voor 

de ontheemden van Bogotá. 

 2de Diaconie 

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. 
 

Afgelopen week bedroeg de opbrengst van de 
collectegelden, die overgemaakt kunnen worden naar 

de rekening van de diaconie € 24,25. 

De diaconie zal de gelden verdelen over de 
collectedoelen. 

Heel erg bedankt daarvoor. 
De Diaconie. 

 
 

 

 

 BLOEMEN:   

De bloemen gaan deze week naar 
Erika en Aza Teeuwen. (  onze hartelijke dank) 

Er zijn is ook bloemen bezorgd bij  dhr. de Heus, die 

meegewerkt heeft bij de opname van de kerkdienst, 
die via RTV Krimpenerwaard wordt uit- 

gezonden. 
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ik geef de pen door aan……      

Hoi allemaal, mijn naam is Sanne. 
Ik kreeg de doorgeefpen van Rianne 

met de vraag of ik iets zou willen 
schrijven voor in de gemeentebrief. 

 

Hoe beleef je deze coronatijd? 
Wat is moeilijk of valt mee? 

In het begin van de coronatijd viel voor mij plotseling 
alles stil. Ik kon niet meer naar de universiteit om mijn 

studie te volgen, de lunchzaak waar ik werk moest 

sluiten en ook mijn vriend kon niet terugkomen uit het 
buitenland. Al met al was het dus geen pretje… Nadat 

al mijn huisgenoten hadden besloten tijdelijk bij hun 
ouders te gaan ´wonen´, heb ik dat ook gedaan. En 

wat vond ik dat fijn. Vier weken weer terug vanuit 
Nijmegen naar Krimpen aan de Lek. In deze paar 

weken vond ik de rust om alles los te laten, het was 

wel een keer goed om niet alleen maar druk bezig te 
zijn. Het meer tijd hebben voor familie en vrienden, 

die ik regelmatig bleef zien op afstand, beviel mij erg 
goed. Even niet te hoeven nadenken over wat al dan 

wel niet moet, maar juist het stilstaan bij de mooie en 

waardevolle dingen in het leven, dat heb ik weer 
enorm gaan waarderen.  

 
Hoe helpt het geloof in deze tijd? 

Sinds dat ik ben verhuisd een aantal jaar geleden, ben 

ik eraan gewend geraakt niet meer elke zondag naar 
de kerk te kunnen gaan. Dit betekent echter niet dat 

mijn geloof minder is geworden. Ik heb voor mijzelf de 
tijd en ruimte gevonden om het geloof op mijn eigen 

manier te ervaren. Dat de kerken moesten sluiten, was 
voor mij dan ook geen grote stap terug in het geloof. 

Het geloof heeft mij juist extra geholpen in deze tijd. 

In alle hectiek vond ik de rust en de mooie kanten van 
het geloof terug.  We denken als mens vaak dat we 

alles in de hand hebben, maar dat is niet zo. Ik geloof 
dat het God is die ons lot bepaalt, en het aan ons is 

daarop te reageren. 

 
Wat geeft moed om door te gaan? 

Na al die tijd stil te hebben gezeten, heb ik weer alle 
energie om het ´normale´ leven op te pakken. 

Inmiddels mag ik weer aan het werk op de 1,5 meter 
terrassen en het bevalt me weer heel goed. Ook heb ik 

mijn vakken voor dit jaar positief mogen afronden en 

is het mijn vriend inmiddels ook gelukt terug te keren 
naar Nederland. Alles valt dus langzaamaan weer op 

zijn plek. Tuurlijk moeten we nog afstand houden en 
letten op elkaar. Maar wij mogen vertrouwen dat God 

de rust weer zal laten terugkeren.  

 
Ik geef de pen door aan: Nienke van der Laan 

 
AFSCHEID KINDERNEVENDIENST  

Dit jaar nemen er vijf kinderen afscheid van de 

kindernevendienst! En dat zijn: 
Sabri Moga 

Jordy de Jong 
Amber van Leerdam 

Nikki Voogt 
Jasmijn Boer 

 

In deze bijzondere tijd hebben we er voor gekozen op 
een andere manier dan anders aandacht te besteden 

aan hun afscheid. 
Op donderdag 25 juni van 1430 uur tot 1530 uur 

komen we met de kinderen ,ds Luci Schermers , 

Janneke Boer en een aantal van de 
kindernevendienstleiding bij elkaar in de kerk. We 

gaan er zo toch een gedenkwaardig moment van 
maken. 

 
We hebben er zin in!  

Groetjes van dominee Luci,  

Janneke, Klaas,  
Charine, Bettina, 

Marianne, Corina,  
Gerlinda en Tanya 

 

 
 

 
 

 

 
 

Bedankje 
Hartelijk dank 

voor de bloemen van de kerk 
en van iedereen persoonlijk 

voor mijn verjaardag 8 juni! 

Corrie Groeneveld 
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Actie Vakantietas  

Kinderen die opgroeien in armoede in Nederland 
worden in deze tijd van coronacrisis extra getroffen. 

Ze hebben thuis vaak niet de middelen om hun 

schoolwerk goed te doen. Niet naar school gaan 
betekent je vriendjes en vriendinnetjes moeten 

missen. Op vakantie in de zomer zat er voor hen al 
niet in. Juist nu kunnen deze kinderen daarom een 

verrassing goed gebruiken. 

De actie vakantietas wordt nu voor het 3e jaar door 
Kerk in Actie gehouden. We willen graag dit jaar voor 

de eerste keer  meedoen in de hoop dat dit een 
jaarlijks terugkerende succesvolle actie mag gaan 

worden.   
We hebben als diaconie inmiddels voor dit jaar contact 

gelegd met de voedselbank in de regio. Het blijkt dat 

wij  in de directe omgeving 25 kinderen in de leeftijd 
van 4 t/m 12 (basisschool) met een vakantietas voor 

de zomervakantie zouden kunnen verrassen. 
De kosten voor het samenstellen van 1 rugzak zullen 

tussen de 10 en 15 euro komen te liggen. Wij willen 

daarom graag aan onze gemeenteleden vragen om 
een bijdrage voor deze actie te leveren.  

Dit kan door geld te storten naar het 
bankrekeningnummer van de diaconie 

NL10RABO0333800737 o.v.v. Vakantietas 2020. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.  

Met vriendelijke groet,  

De diaconie 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Vakantieboekje 

 

 
28 dagen Bijbelse inspiratie. 

Bestel gratis via: 

https://petrus.protestantsekerk.nl/vakantieboekje/?ut
m_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsb

rief&utm_campaign=200613 
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