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Meditatief 
“… blijven zoeken naar tekenen van hoop!” Woorden 
uit het meditatief van vorige week. In deze afgelopen 
week vol van maatschappelijke onrust leken die 
tekenen ver weg. In het onderstaande lied (845 uit het 
liedboek) verwoordt Huub Oosterhuis de contrasten 
die er in het leven kunnen zijn. Met in het derde 
couplet een keuzemogelijkheid, de aansporing om 
“met velen … te delen”. In deze corona-tijd kost dat 
meer moeite, met anderen iets delen moet vaak op 
afstand. En toch, het is goed te delen: “brood en 
ademtocht”, hoop, soms ook wanhoop, geloof, twijfel, 
vertrouwen, vredelievendheid … om zo te leven 
“honderdvoud”. 
 
Tijd van vloek en tijd van zegen, 
tijd van droogte, tijd van regen, 
tijd van oogsten, tijd van nood, 
tijd van stenen, tijd van brood, 
tijd van liefde, nacht van waken, 
uur der waarheid, dag der dagen, 
toekomst die gekomen is, 
woord dat vol van stilte is. 

 
Tijd van troosten, tijd van tranen, 
tijd van mooi zijn, tijd van schamen, 
tijd van jagen, nu of nooit, 
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen, zin vergeten, 
nergens blijven, niemand weten. 

Tijd van kruipen, angst en spijt, 
zee van tijd en eenzaamheid. 
 
Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen, 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen. 
Wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 
 

Orde van dienst 31 januari 2021 
Bij de dienst van 31 januari 2021 In deze dienst zal dr. 
Piet van Midden uit Bergambacht voorgaan. Een 
inspirerende dienst gewenst. Orgelspel - Welkom - 
Psalm 146:1 - Stil gebed, Onze Hulp en begroeting - 
Klein Gloria - Gebed om ontferming, afgesloten met 
een kyrië - Gorialied 150A:1,4 - Kindermoment - 
Gebed - Richteren / Rechters 10: 3-5 - Kort muzikaal 
intermezzo - Evangelielezing: Lucas 8: 40-56 - Lied: 
Kleine dochter van Jaïrus (Hanna Lam) - Poging tot 
uitleg en overdenking - Muzikaal intermezzo - Lied 
769: 1,4 - Gebeden, stil gebed, Onze Vader - Lied 425 
- Zegenbede - Orgelspel 
 

 

Zondag 7 februari 2021. 
Op zondag zal ds. L.M. Schermers voor gaan. 
 

Wel en wee 
* Komende week hopen twee 70+ers jarig te zijn:  
   31 januari Mevrouw M. Ritskes-van Kleij en  
   1 februari de heer M. de Gier. Beiden alvast van  
   harte gefeliciteerd en een goed nieuw levensjaar  
   gewenst. 
* Woensdag 3 februari a.s. wordt bij mevrouw  
   Marianne Rigterink de schildklier en de bijschildklier  
   verwijderd. Een spannende operatie. We wensen  
   haar van harte sterkte en goede moed! 
* Er zijn velen die de gevolgen van Corona direct  
   ervaren: lijfelijk door een positieve besmetting, bij  
   zichzelf of in eigen kring; door beperkingen in doen  
   en laten ten aanzien van school, werk en sociale  
   contacten; door moeilijkheden in financieel opzicht  
   of door psychische problemen … Laten we elkaar  
   niet vergeten, wat betreft aandacht en in gebed. 
 

Voedselbank 
Het product voor januari is soep en 
februari is het wasmiddel. Er zijn al 43 
blikken/zakken soep 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. 
 

 
 

 
 

 
 
 

De bloemen van zondag 31 januari zijn  

voor ….     

                           
 
Mw.M Ritskes -v Kley voor haar verjaardag.  

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/


2 

 

 

 
 
Wij geven de pen 

door aan…  
Mijn naam is J.C. Edelenbos 
en kreeg de pen van Greet 
Klip. 
 
Hoe beleef ik dit corona jaar en valt het me mee 
of tegen. 
Voor het eerst werden wij met corona geconfronteerd 
tijdens onze reis door Vietnam in januari/februari vorig 
jaar. 
We hadden wel al gehoord dat er in China iets aan de 
had was, maar plotseling waren overal op straat 
mondkapjes te koop en op de terugvlucht via Dubai 
droegen de stewardessen ook mondkapjes. Toen 
drong het door dat er echt wel iets aan de hand moest 
zijn. Dit bleek later natuurlijk ook in Nederland. De 
beperkingen tijdens de eerste golf voelden best heftig. 
Vooral het niet meer kunnen knuffelen van kinderen 
en kleinkinderen en het maar beperkt bezoek mogen 
ontvangen. Gelukkig waren de maatregelen tijdens de 

zomer minder streng en konden we toch nog een paar 
keer voor korte tijd er op uit. Helaas werd dat begin 
november weer min of meer onmogelijk, waardoor we 
nu familie niet of veel minder zien. We fietsen (nu in 
de winter minder) en wandelen veel en daar genieten 
we best wel van. 
Gelukkig gaat ook het vrijwilligerswerk door. Ons 

verenigingsleven ligt wel helemaal stil (we zitten 
samen op een koor en daarnaast zing ik nog bij een 
shantykoor en was ik lid van een fotoclub) en dat is 
best heel vervelend. Het sociale contact staat mede 
daardoor dus duidelijk op een lager pitje. 
Tijdens de eerste golf keken we elke zondag naar de 
tv-uitzendingen vanuit het PKN dienstencentrum en de 

diensten via Rijnmond TV vanuit de Laurenskerk. Toen 
we weer beperkt naar de kerk mochten hebben we 
daar een aantal malen gebruik van gemaakt. Maar wat 
we zowel voor de TV als in de kerk misten was het 
gezamenlijk zingen. Dit vinden wij zo'n wezenlijk 
onderdeel van de kerkdienst dat zonder dit een dienst 
niet "af" is, hoe goed de preek en/of het orgelspel ook 

is. Gelukkig worden nu de diensten met beeld 
uitgezonden, wat zeker een verrijking is t.o.v. alleen 
maar geluid. Al gaan we nu wel af en toe vreemd, 
door naar de dienst uit een andere kerk te kijken. Wat 
wij niet doen tijdens het kijken naar zo'n dienst is 
koffiedrinken. Dit doen we pas na afloop (doen 
anderen dit ook?). 
Het geloof beleven wij niet veel anders. Het is er 
gewoon. Net als het vertrouwen dat alles weer goed 
komt. Wordt dit van bovenaf gestuurd? Ik denk het 
wel, al moeten we er zelf wel aan blijven werken. We 
hopen dat we op niet al te lange tijd weer met z'n 
allen een dienst kunnen beleven, want het gezamenlijk 
beleven van een dienst geeft een extra dimensie 
(naast het sociale contact). 
 
Eenieder is vrij om een stukje in te sturen, dus geef ik 
de pen niet verder door. 
Met vriendelijke groeten, Jan Edelenbos. 

 
COLLECTEN. 

 
Er wordt nu niet gecollecteerd, daarom bevelen wij 
het overmaken van uw collectegeld naar de diaconie 
van harte aan! 
 
• 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 31 januari zijn: 

1 ste Collecte Protestantse Kerk – JOP 
Collecte Jeugdwerk 
De collecte van vandaag is bestemd voor het 
jeugdwerk van de Protestantse Kerk. 
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij 
het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel 
Sirkelslag van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. 
Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel 
Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. 
Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen, met 
wie ze online in verbinding staan, om de hoogste 
score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal 
centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren 
zo bezig met geloofsonderwerpen. Samen meedoen 
aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, 
groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een 
groep. Het spel vervult in gemeenten vaak een 
diaconale en missionaire rol. 
Geef aan de collecte, zodat Jong Protestant ieder 
jaar opnieuw Sirkelslagprogramma’s en andere 
werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd binnen én 
buiten de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

2 de Diaconie 
 
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 

O.v.v. van het collectedoel.      De Diaconie 

Als het goed is heeft u de envelop voor de Aktie 
Kerkbalans 2021 ontvangen of heeft u een e-mail 
ontvangen waar u op kunt reageren. Komende 
week worden de enveloppen weer bij u opgehaald. 
Heeft u het antwoordformulier al ingevuld en de 
antwoordenvelop klaargelegd? 
Voor de mensen die een e-mail hebben ontvangen 
het vriendelijke verzoek om komende week uw 
reactie te mailen naar 
penningmeester@ontmoetingskerkkrimpen.nl 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Erik 
Schreuder, ouderling kerkrentmeester. 
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Jongerengespreksgroep. 
Zondagavond is er een zoommeting van de 
jongerengespreksgroep. We zullen ongetwijfeld met 
elkaar praten over de dienst van 7 februari a.s. Op 
verzoek van de groep zal het in die dienst gaan over 
de hemel. Een spannend en uitdagend thema. Ik hoop 
– ondanks dat we bijna allemaal thuis de dienst 
meemaken – toch een interactief moment in de dienst 
te verweven. 

 
 

Gebedspunten.  
De voorbedenschaal die altijd in de hal stond is 
momenteel buiten gebruik. Maar natuurlijk kunt u wel 
voorbeden aanvragen. Voor de dienst van 7 februari 
kunt u een punt van gebed of van dankbaarheid aan 
mij doorgeven. ds. Luci Schermers 
 
 
 

Voor de kinderen 
Wie begrijpt dit?  
Eens was Jezus met zijn discipelen in de synagoge, een Joodse kerk, in het plaatsje Kafarnaüm. Hij ging er spreken over God 
en de mensen waren daar diep van onder de indruk. Een van die mensen had een kwade geest in zich en riep: “Jij daar, 
Jezus, laat me met rust. Jij wilt mij vast vernietigen. Ik weet precies wie jij bent. Jij bent gestuurd door God!” Jezus zei 
streng tegen de kwade geest: “Wees stil! Ga weg uit die man!” De kwade geest schudde de man helemaal door elkaar, maar 
al schreeuwend verdween hij uit hem. Iedereen was stomverbaasd. Ze zeiden: “Hij vertelt nieuwe dingen over God en zelfs 
kwade geesten luisteren naar hem.” Er zijn weer twee leuke werkbladen bij dit verhaal. Op het eerste zie je de plaatjes van 
het verhaal door elkaar staan. Kleur ze, knip ze uit en plak ze in volgorde op. Tip: als je een strook maakt van 47 cm lang en 
7 cm hoog, dan kun je daar de plaatjes in de goede volgorde op plakken. Als je ze als een harmonica opvouwt, krijg je een 
boekje. Op de achterkant van het eerste plaatje kun je zelf de titel van het verhaal met mooie letters schrijven. Veel plezier 
ermee. Op het tweede werkblad staat een puzzel die je kunt oplossen, als je de sommen gaat maken. De eerste is: A = 89-
85 Het antwoord is 4. Nu weet je, dat je in het vak waarin je de letters moet schrijven, in het hokje met het cijfer 4 de A 
moet schrijven. Zo vind je ook alle andere letters. Heb je trouwens op het plaatje de menora en de jat gezien? Als je die 
woorden niet kent, zoek ze dan maar op in het woordenboek. Veel succes met de oplossing van de puzzel.  

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst  

WE VERGETEN ELKAAR NIET! 
 
Afgelopen week hebben we iets lekkers met een gedichtje bij jongeren (13-30 jaar) gebracht. Dit leverde verraste 
gezichten en leuke gesprekjes op. Bij een aantal hebben we het in de brievenbus of op de post gedaan. 
Het gedichtje is mooi voor groot en klein. Groeten van Luci Schermers en Janneke Boer 
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