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Meditatief:  

Op mijn laatste vakantiedag zijn we naar een 
tentoonstelling geweest in het Kronaklooster 

te Uden. Er was een expositie van de joodse 
schilder Marc Chagall samen met een aantal 
eigentijdse kunstenaars. Naast een schilderij 

van Chagall met zijn dochter Ida is een 
kunstwerk te zien van de Georgische 

kunstenaar Ramaz Goiati: op de grond een 
boomwortel met lettertekens. Buiten in de 

kruidentuin staat een boom met aan de 
takken ook letters gemaakt door dezelfde 
kunstenaar. Die letters vormen met elkaar 

een gebed. Elke letter is omwikkeld met hars. 
Een zacht briesje brengt de letters in 

beweging. Elke toon is anders, zoals ieder 
gebed persoonlijk is en verschilt van andere 

gebeden. Dat in deze dagen maar veel 
gebeden zullen klinken voor mensen in 
Afghanistan, voor mensen op Haïti… ds. Luci 

Schermers 

De Inloopochtend op donderdag 26 

augustus 

Donderdagmorgen is er van 9.30 - 12.00 uur 

gelegenheid om de kerkenraadskamer binnen 
te lopen voor een gesprek, een praatje of om 
iets te komen vertellen of vragen. Ik zit klaar 

met koffie en thee. Weet u welkom! ds. Luci 
Schermers 

Open kerk van 9.30 - 12.00 uur Ook op 
donderdag 26 augustus is de kerkzaal open! 
Van harte uitgenodigd om even rustig in de 

kerkzaal te zitten, te luisteren naar muziek, 
een kaarsje aan te steken, te bidden of te 

lezen. Een van de ouderlingen is op de 
achtergrond aanwezig 

 
 
 

 

 
 

 

Orde van dienst voor zondag 22 
augustus  

 
De dienst op deze zondag wordt geleid door 
ds. Anja van Alphen uit Haastrecht. Er zal een 

enkel lied weer door de gemeente worden 
gezongen. We hopen op een mooie dienst.  

 
Orgelspel – Welkom - Aanvangslied 216 - Stil 

gebed - Votum en groet - Lied 213: 1, 4 en 5 
- Gebed om ontferming met Woord van 
vergeving - Lied 885 -Gebed om de 

aanwezigheid van Gods Geest - Schriftlezing: 
Exodus 34 vers 1 t/m 9 en Mattheus 22 vers 

34 t/m 39 - Verkondiging - Lied 310: 1, 2, 3, 
4, 5 - Dankzegging, voorbeden en Onze 
Vader - Slotlied 422 - Zegen – Orgelspel. 

 

Zingen tijdens de Erediensten 

De kerkenraad heeft overlegd over het zingen 
tijdens de erediensten. We hebben besloten 

om hier weer voorzichtig mee te beginnen. 
Dit houdt in dat we aanstaande zondag een 
lied mee zullen zingen. Volgende week, 29 

augustus, willen we dan ongeveer 50% van 
de liederen meezingen. En als er niets 

bijzonders tussen komt willen we vanaf 5 
september weer alle liederen zingen. Het is 

wel de bedoeling dat we nog steeds 
ingetogen zingen. 

Jan de Korte scriba 

 

Zondagdienst 29 augustus. 

 
In deze dienst zal Ds. Schermers voorgaan. 
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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 dank.  

 
De collectedoelen 22 augustus zijn: 
1ste Kerk 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk storten op rek.nr. NL63RABO0333800656 
2de Diaconie 

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Diaconie storten op rek. nr. 
NL10RABO0333800737 

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan 
Vermeerstraat 21 O.v.v. van het collectedoel. 

De Diaconie. 

 
. 

 

 
 

Wel en wee 
 
- de heer J. Klerk hoopt op 25 augustus zijn 

verjaardag te vieren. Alvast van harte 
gefeliciteerd, een fijne dag en een mooi 

nieuw levensjaar gewenst. 
 
- de heer en mevrouw Van Arendonk-van den 

Dool hopen op 23 augustus hun 25-jarig 
huwelijk te vieren. Van harte gefeliciteerd 

met deze heuglijke gebeurtenis. Een mooie 
dag en nog vele gelukkige en gezonde jaren 

samen toegewenst.  
 
* U/jij kunt altijd een ouderling bellen als U/jij 

iets kwijt wilt of zomaar voor een praatje! In 
de Samenwijzer staan de telefoonnummers 

vermeld. 
 

 
Kopij SamenWijzer 
 

. “De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 
voor SamenWijzer 37.1 over de periode 5 

september t/m 24 oktober 2021 uiterlijk 
zondag 29 augustus a.s. bij de redactie in te 
leveren.” 

 

 

 Jeugd Kamp Krimpen  in Waalre                                                              

Zaterdag 21 augustus t/m zaterdag 28 

augustus wordt het traditionele Jeugd Kamp 
Krimpen oftewel JKK gehouden. Er gaat een 

bus met rond de 80 kinderen naar Waalre. 

We wensen de kinderen en de kampleiding 

veel plezier de komende week en hopen dat 
jullie het goed zullen hebben met elkaar 

Voedselbank 
 

Het product voor augustus is groente 
blik/pot, er zijn 26 potten 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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