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Meditatief

Meditatief.
A.s. zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. We noemen de namen van overleden
gemeenteleden, we brengen ons andere lieve
overleden mensen in herinnering. We ontsteken
kaarsen aan het licht van de Paaskaars, omdat we
vertrouwen dat de overledenen leven in het licht van
Christus. Ik denk aan een lied van Hanna Lam: De
mensen van voorbij zij worden niet vergeten. De
mensen van voorbij zijn in een ander weten. Bij God
mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen. De
mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij.
Ds. Luci Schermers

Orde van dienst, zondag 22 november.

Thema: Geborgen tranen. Op deze Eeuwigheidszondag
mogen we ons verheugen in de medewerking van
Martin Zonnenberg (orgel) en Marjolein de Wit
(dwarsfluit)! Een gezegende dienst gewenst. Orgelspel
– Welkom - Lied 43: 3 en 4 - Bemoediging en groet –
Kyriegebed - Muziek: Georg Philipp Telemann: Flute
Sonata in G Major – Gebed - Eerste lezing Psalm 56 Psalm 56: 1 en 3 - Tweede lezing: Openbaring 21: 1-5
- Lied 753: 1, 2, 3 en 6 – Preek - Lied: You raise me
up – Herdenken van de overledenen - Lied 726: 1, 5
en 6 - Dankgebed en voorbeden - Lied 725: 1, 3 en 4
– Zegen - Orgelspel: U zij de glorie

Belijdenis doen?
Misschien heb je er wel eens over nagedacht en is het
er nooit van gekomen. Misschien volg je al een paar
jaar catechese en is het nu de tijd om belijdenis te
doen. Er heeft zich iemand gemeld die graag hierover
in gesprek wil gaan. Wil jij, wilt u ook meer weten? Bel
010-451.78.40 of mail
dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl.

Eredienst volgende week:

Zondag 29 november zal ds. G.G. van Manen uit
Capelle aan den IJssel voor gaan.

Wel en wee.
Deze week zijn er vier 70 + ers jarig
Zaterdag 21 November Mevr. C.A. van der LeedenTuinenburg
En Mevr. A.M. Pols - Jonker
Maandag 23 November Dhr. M. Koen
En Vrijdag 27 November Dhr. J. Nederlof
Allen alvast van harte gefeliciteerd, een mooie dag,

en ondanks alle beperkingen een goed nieuw
levensjaar toegewenst.
De avond is gevallen,
De duisternis zet in,
‘ k zie tal van kleuren in de lucht,
God schept een nieuw begin,
‘K zie kleuren van oranje - rood,
Van paars tot violet,
En tussen al die kleuren in,
Daar stijgt een dankgebed,
Een dankgebed naar boven,
Naar de schepper van ‘heelal,
Die door Zijn pracht en praal laat zien,
Dat Hij behoeden zal ;
Een ieder die met harten ziel,
Zijn hulp en bijstand vraagt,
Die Hij door kracht van Zijn gena ‘
Door ‘t aardse leven draagt.

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 aanmeldingsapp)
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Vrijdag 20 november
16.00 - 20.00 uur – Lichtjesavond.

Vandaag is de kerk geopend van 16.00 - 20.00
uur. Iedereen is van harte welkom om even binnen
te lopen. Denkt u wel aan een mondkapje? Je kunt
een kaarsje aansteken ter gedachtenis aan iemand
die dit jaar of al eerder is overleden, er is rustige
muziek, een gedicht om te lezen, een mooie
bloemschikking. Ruimte voor stilte, bezinning,
gebed. Welkom!

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.
•

Beelduitzendingen
Komende zondag zenden we alweer de vierde
kerkdienst met beeld uit via kerkdienstgemist.nl. We
krijgen daar erg enthousiaste reacties op, en dat is
heel fijn! We zien dat er de afgelopen diensten
gemiddeld in dertig gezinnen live werd meegekeken,
en dat de opnames ook (in ieder geval gedeeltelijk)
achteraf worden bekeken. Kortom: we doen het niet
voor niets!
Onder begeleiding van Jan van de Vrie zijn de leden
van het VideoTeam zich aan het bekwamen in de
kneepjes van het filmen en beeldregie, dus het wordt
alleen nog maar beter. Zondag hebben we weer een
speciale dienst met bijzondere muzikale begeleiding,
dus dat is weer een nieuwe uitdaging voor het
VideoTeam om dat mooi in beeld te brengen.
In ons vorige bericht schreven we dat we alleen
achterhoofden zouden filmen, maar dat blijkt in de
praktijk toch iets anders uit te pakken. De mensen die
in ‘vak C’ zitten (het linker zijvak, vanuit de voorganger
gezien) komen onvermijdelijk toch herkenbaar in
beeld.
Mocht u dat vervelend vinden, dan kunt u bij
binnenkomst aan de plaatsbezorgers van het
Coronateam vragen of u in één van de andere vakken
een plekje kunt krijgen.
We blijven ons stinkende best doen, en als u
suggesties of vragen hebt, kom dan vooral even langs
na de dienst.

Pastoraal inloop uur.

Voor wie een gesprek wil, iets wil melden of even
het hart wil luchten ben ik donderdag 26
november in de kerk van 9.30 – 12.00 uur. Loop
gerust binnen. De koffie is klaar.
ds. Luci Schermers

Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v.
Kerk storten op NL63RABO0333800656
•
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u
o.v.v. Collectedoel storten op
NL10RABO0333800737
De collectedoelen 22 november zijn:
1ste PKN Pastoraat
Collecteafkondiging
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in
de naam van Christus. Het is de hulp die we
elkaar bieden om de weg met God te gaan, in
alle omstandigheden van het leven. Binnen de
gemeente, maar vaak ook buiten de muren van
de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare
omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn:
een luisterend oor en een begrijpend woord.
Om gemeenteleden toe te rusten in hun
pastorale taken heeft de Protestantse Kerk
diverse trainingen ontwikkeld, bijvoorbeeld de
training ‘Leiding bij uitvaarten’.
Daarin is aandacht voor alles wat er komt kijken
bij het verzorgen van een uitvaart. Het gesprek
met de nabestaanden, het samenstellen van de
liturgie en ook het spreken in het openbaar. Je
gaat herkennen welke vragen van belang zijn
zodat je én de overledene én de nabestaanden
recht doet bij de begeleiding in de dagen na het
sterven en tijdens de dienst.
Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook
brochures, gedichten- en gebedenboekjes
beschikbaar en een online ideeënbank met
suggesties voor het organiseren van pastorale
activiteiten.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de
Protestantse Kerk in het ontwikkelen van
pastorale
trainingen en toerustingsmaterialen. Van harte
aanbevolen.
2de Kerk
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd
worden bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat
21 O.v.v. van het collectedoel. De diaconie.

Product van de maand.

Het product voor november
is Spaghetti/pasta, er zijn al
40 pakken 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.
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Maandelijkse gebedsavond.

(Jesaja 29 vers 12. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen)
In het Nieuwe Testament komen wij de Heer Jezus tegen die regelmatig zich terugtrok om in gesprek (bidden) te
zijn met Zijn Vader. Wij zijn volgelingen van Jezus en het lijkt ons goed om 1 avond in de maand samen te komen
om te danken en bidden en om voorbeden te doen.
Hoe gaat zo’n avond in de praktijk.
Wij starten met een lied en vragen een zegen voor de avond. Vervolgens lezen wij
een stukje uit de bijbel. Daarna danken en loven wij de Heer voor het samen zijn. Wij kunnen daarna voorbede
doen voor onze gemeente (de zieken of voor diegene die het moeilijk hebben) en voor de provinciale overheid,
regering, Israël etc. (1 Johannes 5 vers 15. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten
wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.) In deze tijd mogen wij bidden voor
de corona crisis. Meestal bidden wij hardop maar het is ook mogelijk in de stilte van het hart mee te bidden.
Wij weten nog niet welke corona maatregelingen er komen maar wij stellen voor een avond in Januari 2021 met
de gebedsavond te starten. Dit zal in eerste instantie in huiselijke kring zijn maar mochten er veel gemeenteleden
zijn om mee te doen dan wijken wij uit naar de kerk.
Er zijn al enkele gemeenteleden die zich hebben aangemeld.
Wilt u/jij zich opgeven voor de gebedsavond of meer informatie willen hebben, laat het ons even weten.
Tel: 0180-511016 of email f2haawagemakers522@hetnet.nl Hartelijke groeten Anton en Greta.
Het is niet de bedoeling om snoep of ander eten te
geven. Verder raden we het af om artikelen met
batterijen of artikelen met agressieve afbeeldingen in
te leveren.
Dit geldt ook voor artikelen die snel uitdrogen (lijm,
verf, stiften) en vloeibare producten i.v.m. lekken.
Het is niet de bedoeling om de doos dicht te plakken
maar gebruik daarvoor een postelastiek. We willen u
vragen €5,- te geven voor de transport- en
organisatiekosten. Dit kunt u het beste in een envelop
stoppen en deze onder het postelastiek schuiven.
We zien u graag morgen...
De diaconie

Schoenendoosactie
Vanuit de ontmoetingskerk en de hervormde gemeente
Krimpen aan de Lek organiseren wij weer de
schoenendoosactie van Stichting Global Aid!! Doet u
mee?
De schoenendozen kunnen morgen zaterdag 21
november 2020 aan de achterzijde van de
Ontmoetingskerk aan de Jacob van
Ruysdaelstraat (corona-proof) worden
ingeleverd tussen 9.30 uur en 12 uur.

Er is weer kindernevendienst
Volgende week zondag, 29 november, is
er weer kindernevendienst.
Dan begint de adventsperiode en is er
elke adventszondag kindernevendienst
Vergeet niet de kinderen apart aan te
melden.

De kinderen zouden graag schoolspullen, speelgoed ,
verzorgingsartikelen of praktische spullen (bijv.
sokken, pet, kunststof beker, slippers) willen
ontvangen.
Redactie: Familie Teeuwen en Wagemakers, e-mail: zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
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“Wie is een God, groot als God?”
Psalm 77 vers 14

Zijn wezen gaat mijn eenvoudige
verstand te boven – maar als Hij
klein genoeg zou zijn om Hem te
kunnen doorgronden, dan zou Hij
niet groot genoeg zijn om in al
mijn behoeften te voorzien

Wij geven de pen door aan …

Mijn naam is Etty Tieleman.
Ik kreeg de doorgeefpen van de familie Boer.
Hoe beleef je deze tijd,
wat valt je zwaar of wat
valt mee? Vanaf maart ben
ik Krimpen niet uit geweest,
behalve een paar keer naar het ziekenhuis in
Rotterdam. Zo nu en dan komt er nu weer iemand bij
me, waar ik erg blij om ben. Vooral de eerste maanden
heb ik mijn familie, vrienden en vriendinnen erg
gemist. Wat was het stil. Gelukkig heb ik telefoon…dus
even bijkletsen met iedereen was/is erg fijn. Ik
realiseer me heel goed dat het voor veel mensen veel
moeilijker en zwaarder is geweest en nog is. Ik kan
nog zelf de boodschappen doen, het lopen gaat prima
en dat doe ik dan ook elke dag. Ik kan zo genieten van
de natuur, van de mooie luchten die elke dag anders
zijn, van de bloemen en de vogels.
Hoe helpt het geloof je in deze tijd?
Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer, leg
maar gewoon je hand in die van onze Heer. Een week
voordat ik vorig jaar geopereerd moest worden,
zongen we dit lied in de kerk. De hele week was het
steeds in mijn gedachten en het gaf me rust. Ook nu
in deze moeilijke tijd geeft het geloof me veel kracht
en steun. Een lied, een tekst uit de Bijbel of een stukje
uit een dagboek kan me soms erg raken, geeft me
kracht.
Wat geeft je de moed om door te gaan?
De hoop dat de eenheid en verbondenheid blijft. Dat
wij elkaar blijven zien en vasthouden. De hoop dat we
weer met z´n allen naar de kerk kunnen komen. Ik
vind het geweldig zoals onze dominee Luci
onvermoeibaar doorgaat ons bij elkaar te houden. Ook
heb ik grote waardering voor alle mensen van de kerk
die zoveel extra werk verzetten in deze tijd.
Een lieve groet voor allemaal van Etty Tieleman.
Ik geef de pen door aan Nel en Cor van der Schans.

Hier is weer wat post van het uitzendbureau voor
kerstengelen. Er zijn al heel wat aanmeldingen
van mensen die ‘engel’ willen zijn of worden voor
een ander binnengekomen, maar er kunnen nooit
genoeg ‘engelen’ zijn in deze tijd van het jaar.
Dus: U en jij, meld je aan om kerstengel te zijn
(misschien is het er nog niet van gekomen?) door
een briefje te bezorgen of een mailtje te sturen!
We hopen zo te laten merken dat omzien naar
elkaar heel mooi en dankbaar is.
De ‘directie ‘ van het uitzendbureau voor
kerstengelen bestaat uit:
1.ds. Luci Schermers, postvak in
kerkenraadskamer
(dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl )
2.Ellen van Westen
(ellen@rway.nl )
3.Quirine Lodder, Groenland 56
(quirinelodder@outlook.com)
4.Toos van der Leeden, Tjalkstraat 12,
(toosvdleeden@hotmail.com )

Dus… meld je aan om kerstengel te zijn!
Engeltje

Een klein hemelwezen
streek op mijn schouders neer
de verbijstering was op mijn gezicht af te lezen
het hemelding prevelde:
Je hoeft niets te vrezen
Voel je, ondanks de narigheid om je heen
de kracht die je staande houdt?
Is dat niet moeilijk te dragen helemaal alleen?
Weet je, die Kracht is er zonder oponthoud!

