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Meditatief: Genade voor u en vrede voor jullie! 

 
Hoe vaak horen we het niet: je 
bent zelf verantwoordelijk voor 

je geluk. We moeten van alles: 

werken, genieten van je 
pensioen, vrije tijd hebben, 

mooi zijn, zorgen voor ouders 
of kinderen, gezond blijven, 

bewegen, op de hoogte zijn 

van de actualiteit. Voor je het 
weet ben je uitgeput van alles.  

Dan zijn de woorden die aan 
het begin van iedere kerkdienst klinken een 

verademing: Er is genade voor u en vrede voor jou! 

Het evangelie biedt ruimte. Niet wat wij mòeten gaat 
voor op, maar wat God ons geven wil. Genade en 

vrede voor u en jou! Genade: dat is goedheid die ik 
niet hoef te verdienen, waarvoor ik alleen mijn handen 

hoef te openen. Vrede: een stukje heelheid tussen 
alles wat niet maakbaar, niet perfect is. Ik hoop en bid 

dat we het ons steeds weer realiseren: God kijkt met 

gein (=genade) naar ons en gunt ons rust.  
Als we daar niet van opademen! 

ds. Luci Schermers 
 

Orde van dienst voor 5 september 2021  

 
Op deze zondag wordt de dienst geleid door ds. 

Margreet Gouwens - de Gier. Fijn om haar weer in ons 
midden te hebben. Een goede dienst gewenst! 

 

Welkom, lied 975 : 1, 2 en 3, stil gebed, bemoediging 
en groet, gebed om ontferming, lied 150a : 1 en 4, 

gebed bij de opening van het Woord, kinderlied op de 
beamer: Ben je groot of ben je klein, Kinderen gaan 

naar de nevendienst en we zingen:  Wij gaan voor 

even uit elkaar, Schriftlezing 2 Koningen 5 : 1-19a, lied 
96: 1 en 3, verkondiging, lied 647, gebeden, slotlied 

418 : 1, 2 en 3, zegen. 
 

Zondagdienst 19 september 
 
In deze dienst zal voor gaan ds. L.M. Schermers. 

 
 
Rotterdam Pride Viering 2021 
 
Zondag 26 september is er tijdens de Rotterdam Pride 
weer een Pride Viering. De viering is in de 

Arminiuskerk, Museumpark 3, Rotterdam. Het thema is 
‘We could be heroes’. De viering begint om 15 uur en 

daarna is er tijd voor ontmoeting. Iedereen is van 
harte welkom om deze viering te bezoeken. 

Wel en wee 
 

We leven mee met dhr. en mw. Koen nu de krachten 
van meneer M. Koen minder gaan worden. De 

ochtenden vallen niet mee, 's middags gaat het iets 

beter. Het medeleven van familie, vrienden en vanuit 
de gemeente doet hen goed. We bidden voor hen om 

Gods zegen. 
 

Ook in dit nieuwe seizoen kan er een beroep worden 
gedaan op het pastorale team. Zijn er vragen, is er 

behoefte aan een gesprek, bel gerust. De 

telefoonnummers zijn te vinden op de achterkant van 
de SamenWijzer. 

 

Startdienst 
 

Zondag 19 september is de startzondag van dit nieuw 
kerkelijk seizoen! 

 
Ds. Luci Schermers gaat voor en leden van de band 

Just4fun geven de muzikale ondersteuning aan deze 

dienst. 
 

Het thema van de dienst is: ‘’Uw koninkrijk kome’. We 
hebben drie gemeenteleden gevraagd om hun kijk op 

de toekomst met ons te delen. Het beloofd een mooie 

dienst te worden.  
 

Welkom allemaal! 
 

De Liturgiecommissie 

 

 

 

 

 

Voedselbank 
Het product voor september is koffie. Er zijn 4 

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. 

 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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Gebed: Vooruitkijken 

 
God, 

Na bijna anderhalf jaar bakens verzetten, 
steeds weer denken: wanneer kan het weer? 
Steeds weer aanpassen, want het kon niet, 

steeds weer de teleurstelling, 
en langzaam eraan wennen. 

 
God, 

nu gaan we weer wat open, 
de wereld wordt iets groter. 

We zien meer mensen, 
we raken aan, hier en daar, voorzichtig. 

Maar er is ook die gewenning 
en die angst. 

Hoe lang zal dit duren? Wanneer weer een 
golf? 

Er komen vast weer beperkingen… 
 

God, 
na zoveel keer het deksel op de neus, 
na anderhalf jaar zo’n gesloten leven, 

blijkt het moeilijk om weer open te gaan, 
om vol vertrouwen vooruit te kijken. 

 
Help ons, 

met de tijd nemen, 
met voorzichtigheid, 

met vertrouwen, 
met een open vizier, 
dat we weer dúrven, 

met Uw zegen. 
 

Amen 
 

- Ds. Harmke Heuver 

 
 
 
 

 
 

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. 

 
De collectedoelen 12 september zijn: 
 

1ste  Kerk in actie Collecte Missionair 
Werk. 

Collecteafkondiging                    
 
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt 

regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk 

is een ideale plek voor gezinnen om samen op een 
creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof 

te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en 
samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze 

niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige 
manier om gezinnen en kinderen die geen 

kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. 

Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede 
behoefte te voorzien. 

 
Geef in de collecte voor het missionair werk van de 

Protestantse Kerk en help mee om kliederkerk te 

laten groeien, zodat op meer plaatsen mensen van 
verschillende generaties samen creatief aan de 

slag gaan met bijbelverhalen. Van harte 
aanbevolen. 

 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk in 

actie Kliederkerk storten op rek.nr. 

NL10RABO0333800737 

 

2de Diaconie 
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. 
Diaconie storten op rek.nr. 

NL63RABO0333800656 

 
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 

worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 

21, v.v. van het collectedoel.  De Diaconie. 

 De bloemen van zondag 12 

september zijn voor de Hr.M.Koen, ter 
bemoediging. 

Tweede bos is voor de Hr.J.Bremmer voor zijn 

verjaardag.  
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KINDERACTIVITEIT STARTZONDAG 
Op startzondag gaan we met de kinderen tot ongeveer 12 jaar weer een leuke start maken met spelletjes en 
patat eten op het Thialf-terrein. Dit is ondertussen een mooie traditie geworden, 

Start rond 1145 uur. 
 

START JEUGDWERK, HELPT JE MEE? 
Na de startzondag beginnen we met een nieuw seizoen jeugdwerk. In de week van 27 september hopen we 
weer te beginnen met de Jeugdclubs en Rock Steady. We zijn nog dringend op zoek zijn naar nieuwe mensen 

die ons willen helpen bij dit mooie werk. Vooral de jeugdclubs kampen met een onderbezetting. Meld je aan 

en ontdek hoe geweldig leuk het werken met kinderen is binnen het jeugdwerk van de kerk. Meer weten? Bel 
of mail met jeugdouderling Janneke Boer 06-50559401 boerjanneke@gmail.com 

 

ROCK STEADY 
De voorbereidingen zijn al in volle gang. De eerste avond hopen we te houden op dinsdag 28 september. In 

oktober komen we samen op dinsdag 12 en 26 oktober. We beginnen de avond door met elkaar te eten en 
gaan om 18:00 aan tafel in het Voorhof van de dijkkerk. Iedereen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs 

is van harte welkom. Neem ook gerust vrienden en vriendinnen mee.  
 

Kook je graag en wil je daarmee je steentje bijdragen? We zijn nog op zoek naar nieuwe mensen om onze 

kookploeg mee uit te breiden. Aan melden kan bij Peter Haspels op 06-27656248  
 

JEUGDCLUBS 
De Jeugdclubs beginnen dit seizoen in dezelfde week als de Rock Steady met de eerste clubavond op 

maandag 27 september. De club wordt gehouden één keer in de twee weken en voor vijf verschillende 

groepen. 
Op maandag is er club voor de jongens van groep 4, 5 en 6. 

Op dinsdag voor alle kinderen van groep 7. 
Op woensdag is er club voor de meiden van groep 4, 5 en 6. 

Op donderdag voor alle kinderen van groep 8. 
Op de vrijdagavonden komen de jongeren van het voortgezet onderwijs samen. 

 

Zinzondag VVP  
Zondag 10 oktober 2021 
 

Erik Jan Tillema en Victor Posch spelen hun theatervoorstelling “Van het begin tot het absolute einde”. Er 
bestaan duizenden scheppingsverhalen over hoe de wereld is ontstaan en hoe de mensen zijn gemaakt. Wat 

willen deze verhalen ons vertellen en hebben we er tegenwoordig nog wat aan? Verhalen over het ontstaan van 
de wereld staan centraal tijdens de voorstelling ´Van begin tot het absolute einde´. Erik Jan Tillema neemt de 

aanwezigen op een humorvolle wijze mee langs scheppingsverhalen uit alle hoeken van de wereld: van het 

bekende verhaal uit de Bijbel tot onbekende verhalen van de eilanden in de Grote Oceaan. Al die verschillende 
verhalen willen vertellen over het ontstaan van de mens. Zijn er overeenkomsten tussen al die verhalen? En 

hebben we er tegenwoordig nog wat aan, nu de wetenschap steeds meer kan verklaren hoe het heelal is 
ontstaan? Erik Jan Tillema stelt de vragen en komt met een verrassend antwoord. De veelzijdige muzikant Victor 

Posch zingt, speelt op de saxofoon en drumt en zorgt zo voor de muzikale omlijsting van de voorstelling. 

Zinzondagen vinden plaats in De Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk, aanvang steeds 15.00 uur. 

De toegang is gratis. Na afloop open schaalcollecte.     www.pkn-lekkerkerk.nl.  

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/

