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Meditatief
Herfstvakantie.
Zondag 18 oktober
De komende week houd ik vrij van werk voor onze
Mensen als bomen. De dienst van vorige week en het
gemeente. Even opladen! Als er onverwacht een
filmpje wat ik daarna heb rondgestuurd hebben veel
predikant nodig is, weet onze scriba (Jan de Korte, tel
reacties opgeleverd. “Ik zie de mensen, want ik zie
551.427) wie hij daarvoor kan benaderen. ds. Luci
hen als bomen wandelen”, zegt de blinde in Marcus 8.
Schermers
En we lazen Psalm 1: over de boom geplant aan
stromend water. Mensen als bomen. Juist nu premier
Rutte een gedeeltelijke lockdown heeft afgekondigd,
hebben we elkaar de komende weken weer hard
nodig. Het is als met een bos in de herfst. Bomen
kunnen meebuigen in de wind, een groep bomen bij
Bijbelse digitale PUBquiz.
elkaar vangt de wind op voor de zwakkere, zodat die
Een prachtige activiteit in coronatijd, want deze
overeind blijven staan. Maar als bomen te dicht bij
pubquiz vindt gewoon bij je thuis plaats, op de bank of
elkaar staan, is er geen ruimte om te groeien. Wat ik
aan de keukentafel. Via internet zijn we met elkaar
ook zo mooi vind in een herfstbos? Wanneer de zon
verbonden. We zitten niet alleen met onze neus in de
opeens door de gekleurde bladeren heen komt of de
Bijbel. Het wordt een avond, waarin het draait om
afgevallen takken in een mooie gloed zet. Zo is God:
kennis, creativiteit, humor en gezelligheid. Vorm een
als de herfststorm om ons heen waait, als takken
team met twee personen, met een stel vrienden, met
breken, als het leven somber kan zijn is daar opeens
je gezin, met je fietsclub of wat dan ook… Wat heb je
Zijn licht, door iemand die naast je staat, door een
nodig: iemand in je team met een pc of laptop en een
kaartje in de bus, door een prachtige bloem waardoor
smartphone. Bij je aanmelding willen we graag een
er kleur komt, misschien maar even, maar het is er. Hij
teamnaam, een mailadres en een 06-nummer
is er. Iemand stuurde me afgelopen week deze tekst:
ontvangen. Doe mee!! Het is leuk voor alle leeftijden.
Vrienden zijn als bomen ze wachten - tot je nog eens
Datum: zaterdag 7 november 2020 Tijd: van 20.00langskomt, en ze zijn onverstoorbaar - als je wegblijft,
22.30 uur. Leiding: familie Schipper-Schermers Meer
ook na maanden afwezigheid, kan je de draad - weer
informatie en/of aanmelden bij Jan Schipper (010opnemen, omdat ondertussen - niets werd afgebroken.
451.78.40 of 06.45.228.497 of
Vrienden zijn als bomen, op een goede afstand - van
janschipper57@gmail.com)
elkaar geplant zo moeten ze elkaar niets betwisten ze
kennen ook geen afgunst maar nodigen wel elkaar uit
Besluiten kerkenraadsvergadering
- om hoger te groeien. Vrienden zijn als bomen en
7 oktober 2020
bomen buigen niet - ze wuiven…
Beste gemeenteleden
Ds. Luci Schermers
Orde van dienst.
Vanmorgen zal ds. M. Doolaard - van Verseveld uit
Rotterdam voorgaan. We hopen op een inspirerende
dienst. Openingslied: 283 In de veelheid van geluiden
- Stil gebed - Groet en bemoediging - Lied 680: 1,2
Kom heilige Geest, gij vogel Gods - Kyriegebed Glorialied: 146c: 1,7 - Gebed bij de opening van de
Schriften - Schriftlezing: Marcus 5, 21 t/m 42 - Lezen
tekst van lied 855:1 t/m 5 - Kinderen naar de
nevendienst - Overweging - Meditatief orgelspel - Lied
487 (Liedboek 1973) De Heer heeft mij gezien en
onverwacht - Geloofsbelijdenis - Dankgebed en
voorbeden, stil gebed en Onze Vader - Slotlied: lied
425 Vervuld van uw zegen - Zegen gem: Amen.

Zoals u allen weet zijn de Coronaregels weer
verscherpt. Uiteraard willen wij als
Ontmoetingskerk ons hieraan houden.
Dit heeft wel een aantal consequenties. Dit houdt
in dat (voor zover nu bekend in de maand
oktober) er slechts 30 personen, buiten degenen
die dienst hebben, een kerkdienst bij kunnen
wonen. We hebben besloten dat kinderen tot en
met groep 8 niet meegeteld zullen worden.
We hopen hiermee de ouders enigszins de ruimte
te kunnen geven om met hun kinderen naar de
eredienst te kunnen komen.
Voor alle duidelijkheid er mag ook niet gezongen
worden. Tijdens verplaatsingen dient u een
mondkapje te dragen.
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Op uw zitplaats mag u het mondkapje weer
afdoen. We verwachten dat u zelf een mondkapje
meebrengt. Tijdens de eredienst zal aan één kant
van de kerk de ramen dicht worden gedaan.
Houdt u er rekening mee dat het toch kouder kan
zijn in de kerk dan dat u gewend bent. Uiteraard
is 30 personen een beperkt aantal. Als u zich
heeft aangemeld (en geen melding heeft
gekregen dat het niet kan) en u achteraf besluit
om toch niet te komen, wilt u dan uw aanmelding
intrekken, zodat dan een ander wel kan komen.
Jan de Korte, Scriba
Wel en wee.
* Zondag 18 oktober a.s. is het 60 jaar geleden dat
de heer en mevrouw Nederlof elkaar het jawoord
gaven; 60 jaar in lief en leed verbonden. Van harte
gefeliciteerd! Een mooie dag gewenst en alle goeds
voor de toekomst.
* De komende periode hopen twee 70+ers jarig te
zijn: 17 oktober de heer Edelenbos en 23 oktober
mevrouw Hordijk. Bij deze vast onze felicitaties en
ondanks alle bezoek-beperkingen een fijne dag
gewenst.
* De corona-test bij mevrouw Stip was gelukkig
negatief, waar ze dankbaar voor is. Namens haar
ook dank voor alle meeleven en kaarten. Dat heeft
haar goed gedaan.
* De staaroperatie afgelopen week bij mevrouw
Rigterink heeft niet het gewenste resultaat gehad.
Ze ziet nog minder dan voorheen. Het wachten is nu
op een hoornvliestransplantatie, maar dat kan nog
wel even duren. We wensen haar en haar man
moed, geduld en vertrouwen.
Kinderen aanmelden voor de kindernevendienst.
Heeft u de aanmeld-app al? Zo nee: gauw installeren
door onderstaande QR-code te scannen met uw
mobiele telefoon!
Vanaf 4 oktober wordt de kindernevendienst weer
voorzichtig gestart. Van Klaas Rigterink kregen wij het
verzoek of bij het aanmelden ook kan worden
aangegeven of, en zo ja hoeveel kinderen er mee naar
de kerk komen die naar de kindernevendienst willen.
Daarmee kunnen tijdig passende maatregelen
getroffen worden voor een veilige kindernevendienst.
In de app is die mogelijkheid inmiddels toegevoegd,
maar het verzoek is om ook als u zich per e-mail of
telefonisch aanmeldt, door te geven of en zo ja
hoeveel kinderen er naar de kindernevendienst willen.
Zo komen we elke keer weer een stapje verder!
Met vriendelijke groet,
Rob van Westen

Aanmelding voor de eredienst.
Wanneer u of een gezinslid behorend tot hetzelfde
huishouden corona-gerelateerde klachten heeft, dient
u de eredienst niet te bezoeken.
Wilt u als één opgegeven huishouden tegelijkertijd
binnenkomen.
Dit vergemakkelijkt voor de coördinatoren het naar de
plaats brengen in de kerkzaal. Wanneer u een dienst
wilt bezoeken, dient u zich per eredienst aan te
melden, Hierbij volgt de procedure.
A. U meldt zich aan per e-mail
eredienstontmoetingskerk@gmail.com met de opgave
van naam, adres en het aantal personen.
B. Mensen die geen e-mail hebben, kunnen zich
aanmelden via de voicemail van de Ontmoetingskerk.
Het telefoonnummer van de kerk hiervoor is (0180)
519145.
C. Het aanmelden is elke week mogelijk tot uiterlijk
vrijdagavond 22.00 uur. Wilt u zich aan die tijd
houden, dan kan de commissie de aanmeldingen tijdig
verwerken. U krijgt van de aanmelding bericht.
Welkom in de dienst en bedankt voor uw
medewerking!
(Men kan zich ook aanmelden met de
aanmeldings-app)
Eredienst 25 oktober 2020.
In deze dienst zal Mevr. ds. A. van Alphen – Keijzer uit
Haastrecht voor gaan.
Bloemen.
De bloemen van zondag 18 oktober zijn
voor de hr. en mw. Nederlof, voor hun 60
jarige huwelijk.
Product van de maand.
Beste gemeenteleden,
Het product voor oktober is tandpasta. Er zijn al 24
tubes tandpasta ingeleverd.
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.
COLLECTEN.
Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen
mandjes staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het
aanbevolen om geld over te maken, daar de
kerkdiensten door een beperkt aantal mensen worden
bezocht. Bij voorbaat bedankt.
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· Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten
Bedankt.
op NL63RABO0333800656
Beste mensen,
· Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v.
Begin augustus brak ik beide polsen. Er volgde een
Collectedoel storten op NL10RABO0333800737
operatie en een lange periode met gips en spalken.
De collectedoelen 18 oktober zijn: de 1e collecte de
Graag wil ik jullie bedanken voor alle mooie kaarten
Vakantiebijbelclub en de 2e collecte kerk in Actie
met bemoedigende woorden.
landbouw Rwanda (Werelddiaconaat).
Nu rest het revalideren waarbij de polsen weer soepel
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden
en sterk moeten worden. Gelukkig heb ik daar wel
bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21
weer vertrouwen in. Met vriendelijke groeten,
O.v.v. van het collectedoel. De Diaconie
Gerda Kooistra
Samenwijzer.
“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor
SamenWijzer 36.2 over de periode 25 oktober t/m 13
december 2020 uiterlijk zondag 18 oktober a.s. bij
de redactie in te leveren.”
Hartelijk dank en met vriendelijke groet, Ruud.
Mededeling redactie
zondagsbrief/gemeentebrief
In goed overleg is er besloten dat naast Erika en Aza
Teeuwen, Greta en Anton Wagemakers toe treden tot
de redactie. Zij zullen om de week de
zondagsbrief/gemeentebrief verzorgen.
Jan de Korte scriba

Concert in de Ontmoetingskerk van Krimpen aan
de Lek.
Begin dit jaar heeft RTV Krimpenerwaard opnames
gemaakt van een concert in de Ontmoetingskerk van
Krimpen aan de Lek, solisten waren Marjolein de Wit
op dwarsfluit en Martin Zonnenberg op piano.
De lokale omroep zal deze opname uitzenden van
donderdag 22 t/m maandag 26 oktober telkens
om 10.00, 13.00 15.00, 17.00 en 19.00 uur. De
opname is te zien via Ziggo kanaal 36 of 48. KPN
kanaal 1462 of via Rekam kanaal 61.
Groet Jan van de Vrie.

V&T heeft weer een mooie film voor u !
Hors Normes , van de makers van Intouchables. Een
film over 2 mannen die autistische jongeren
begeleiden en opvangen als ze nergens meer terecht
kunnen.
Humoristische en confronterende gebeurtenissen
wisselen elkaar af en er ontstaan bijzondere
vriendschappen. En film die u niet mag missen!
De film wordt gedraaid in de grote zaal zodat we op
gepaste afstand van elkaar kunnen zitten. Als u komt
staat de koffie voor u klaar, zorgt u er zelf voor dat het
drankje na afloop thuis ook klaar staat?
We hopen dat u erbij bent, vrijdag 13 November. Film
begint om 19.30, de kerk is open vanaf 19.15 uur
Als u nog vragen heeft: Monique van der Knijff
06-20089436 of Leny Kodde 06-18450517
Fruitactie
In de afgelopen week is het idee ontstaan om na
dankdag, en die is 4 november a.s., bij onze oudere
(80+) gemeenteleden een fruitbakje te bezorgen. Om
dit idee te kunnen uitvoeren hebben we het volgende
in gedachten: zondag 1 november kan door degenen
die dan de kerkdienst bezoeken fruit worden
meegenomen dat kan worden neergelegd op een tafel
in de ontmoetingsruimte. Het kan dinsdagavond 3
november tussen 19.30u en 20.00u en woensdag 4
november tussen 9.30u en 10.30u ook in de kerk
worden afgegeven bij de ingang aan de Hoofdstraat.
Om een gevarieerd bakje te kunnen samenstellen zou
het fijn zijn als iedereen wat verschillende soorten fruit
geeft. Te denken valt aan appel, peer, mandarijn, kiwi,
sinaasappel en banaan. Met enkele contactpersonen
worden de fruitbakjes daarna gevuld en rondgebracht.
We hopen op een mooie actie.
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Wij geven de pen door aan Bettina Pols

Ik kreeg de pen door van Marcel van der Kooi.
Hoe beleef je deze tijd?
In het begin heel angstig. Bang om ziek te worden. Dit
kwam mede door een dierbare vriendin van mij die
zeer ernstig ziek werd. Door dit van zo dichtbij mee te
maken maakte mij heel angstig. Ik dacht als mijn
moeder het krijgt overleeft ze het dan? Harry straks
ligt hij in het ziekenhuis en kan ik niet naar hem toe.
Of als ik ziek word kan ik dan nog voor Robin zorgen?
Nu ben ik minder angstig. Gelukkig. En mooi om te
merken hoe dat werkt bij de mens. Dat hele erge
situaties een plek kunnen krijgen.
Ik vind het wel heel erg hoe het mensen en daarnaast
ook de economie treft. Vreselijk. Al die bedrijven en
het persoonlijk leed.
Daarnaast zet het mij wel aan het denken hoe echt
alles nu om corona draait. Elk gesprek of televisieuitzending gaat erover. Ik snap dit wel maar hoe mooi
zou het zijn om juist nu in deze tijd ook onze aandacht
te richten over wat er nog meer gebeurt in de wereld.
En aandacht verdiend. Denk aan de ontbossing. De
plasticsoep, Hoe elke dag ook mensen aan kanker en
andere ziektes overlijden. Wat we binnen aan krijgen
aan ongezonde voeding vaak ook zonder dit te
weten...
Er is zoveel wat juist nu ook besproken kan worden op
tv of met elkaar. Daarover ons bewustzijn ook in te
activeren. Hoe hiermee om te gaan? Is 2020 naast een
moeilijk jaar ook een jaar om nooit meer te vergeten
in alles wat we hebben geleerd?
Wat valt zwaar of valt juist mee?
Wat ik al eerder zei. Ik vind het een hele nare en
beangstigende tijd. De tijd lijkt stil te staan.
De binding en contacten met mensen mis ik erg.
De vreemde soms ongemakkelijke sfeer. Soms zo
graag iemand een knuffel willen geven of een
letterlijke arm om iemand heen slaan.
Moeilijk vind ik het klagen van sommige mensen over
wat nu niet meer kan. Wat is nu echt belangrijk. Dat is
toch je gezondheid? Kijk elke dag wat je wel hebt.
Tegen mensen die zeggen: benauwd he zo'n
mondkapje? Zeg ik op de IC liggen dat is pas
benauwd.
Maar wat een besef en leerpunten geeft deze periode
mij ook.
Ik heb ook altijd gedacht dat een leuke gevulde
agenda fijn was. Dat is ook wel zo. Je ergens op
verheugen. Ergens met plezier op terugkijken.
Natuurlijk mis ik dat. Maar wat kan een lege agenda
ook fijn zijn. Een heel weekend niets! Gewoon thuis
met elkaar.

Wat een rijkdom is dit ook.
De rust vind ik fijn. Tijd voor elkaar. De natuur.
Helpt het geloof je daarbij en wat geeft je moed
om door te gaan?
Mijn geloof is nu niet anders. Mijn geloof is altijd wat
mij steun en kracht geeft. Of dit nu is bij ziekte,
overlijden, moeilijke momenten is of onduidelijkheden
op mijn weg. Maar ook juist bij geluk en mooie
momenten kan ik God zo dankbaar zijn.
Ik denk vaak: je zal maar geen geloof hebben. Ik voel
het zelf altijd zo sterk dat ik vaak zeg: ik geloof niet. Ik
weet het zeker. Zo vaak is God voelbaar dichtbij. Ook
nu. Juist nu.
Vanwege Corona ben ik zelf een tijd niet naar de kerk
gegaan. Om extra risico van besmetting uit te sluiten.
Toen ik voor het eerst weer ging omdat Verena
belijdenis deed bemerkte ik dat ik de kerk veel meer
gemist had dan ik zelf besefte. Het was zo fijn om
weer in de kerk te zijn. Daarnaast zag ik dat alles zo
veilig en goed geregeld wordt dat ik nu weer ga.
Ik wens ieder alle goeds toe. In gezondheid en in
kracht om hoop te blijven houden......
Ik wens ieder alle goeds toe. In gezondheid en in
kracht om hoop te blijven houden.
Dat we God blijven voelen. De ander blijven zien. Dat
we blijven praten en delen en beseffen wat echt
belangrijk is.
Groeten Bettina.
Ik geef de pen door aan John en Charine Postma.

Nadenkertje.
“ Mijn zoon, laat ze niet wijken uit uw ogen,
bewaar overleg en bedachtzaamheid,
dan zullen zij het leven voor uw ziel zijn,
een sieraad voor uw hals. “
Spreuken 3 vers 21 en 22.
‘Met een beetje gezond verstand kom je een heel
eind.’ Dat is een waar woord. Je kunt bijvoorbeeld wel
leren hoe een vliegtuigmotor werkt, maar om het
vliegtuig nu zelf te gaan besturen, dat zou gevaarlijk
zijn. Als we te maken krijgen met bijzondere
omstandigheden, moeten we ons gezonde verstand
gebruiken. In Jakobus 1 vers 5 staat dat als we om
wijsheid bidden, ze ons geschonken wordt,
‘Eenvoudigweg en zonder verwijt’.
Dus, als je nog eens in een moeilijke situatie
terechtkomt: gebruik je gezonde verstand!

