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Meditatief 
 

Deze week besteedt onze krant veel aandacht aan 
duurzaamheid. Een duurzame top100-lijst wordt 

gepresenteerd, een ranglijst van duurzame doeners en 

denkers. Prachtige initiatieven passeren de revue.  
Bijv. op nummer 43: Hotspothutspot uit Rotterdam: 

Jongeren koken en bezorgen duurzame voeding. Voor 
coronatijd gingen we wel eens uit eten in hun 

restaurant, in coronatijd zijn ze overgestapt op 
catering. Zorgvuldig omgaan met de schepping, 

rentmeesterschap.  

De kerken worden 
opgeroepen daar meer 

werk van te maken en hun 
stem rond dit thema veel 

luider te laten klinken. 

Gods goede aarde staat op het spel! Onze kerk heeft 
zonnepanelen, we drinken fairtrade-koffie, er zijn 

ledlampen, papieren bekers, de laatste plastic lepeltjes 
worden opgemaakt. Maar toch… zouden we als 

Ontmoetingskerk meer kunnen doen? En als we 
kritisch kijken naar onze eigen persoonlijke 

levenswijze? Kan het ietsje minder of toch niet? 

In de laatste kerkenraadsvergadering zongen we met 
elkaar: Wat vraagt de aarde meer van ons dan dat wij 

dienen en hoeden als mensen naar Gods beeld? (NLB 
992) Samen zingen vraagt om samen doen.  

ds. Luci Schermers 

 

Kerk-, school en gezinsdienst 10 
oktober 2021  

 
Deze week is de Kinderboekenweek begonnen en dat 

betekent ook dat we onze jaarlijks KSG-dienst zullen 
vieren. Het thema van de dienst is gekoppeld aan het 

thema van de Kinderboekenweek: Je mag worden wie 

je bent. Andere jaren kwamen ouders, kinderen en 
leerkrachten naar onze kerk of naar de kerk aan de 

dijk. Dit jaar gaat het anders. Vanwege de 
coronamaatregelen is een paar weken geleden 

besloten er een livestreamdienst van te maken. Ook 
zal er na de dienst geen koffie drinken op school zijn. 

De Wegwijzer levert wel een bijdrage aan de dienst 

door opgenomen filmpjes. Zo horen en zien we 
kinderen zingen, worden door leerlingen de 

schriftlezingen gedaan en zien we een Bijbelse 
beroepenquiz. We hopen dat kinderen en ouders thuis 

de dienst zullen meevieren. De kinderen van onze 

gemeente nodig ik van harte uit wel naar de dienst in 
de kerk te komen. Er is geen kindernevendienst. Dat 

hoeft ook niet, want de preek is kort! 
 

 

Orgelspel - Welkom - NLB 218:1, 2 en 6 (‘Dank U voor 

deze nieuwe morgen’) - Bemoediging en groet - Psalm 

118: 1 en 8 (‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’) - 
Bijbelse beroepenquiz - Lied: Wat is jouw droom? - 

Gebed om ontferming - Loflied NLB 8B (‘Zie de zon, zie 
de maan’) - Gebed bij het openen van de Bijbel - Lied: 

Als je bidt zal Hij je geven - Eerste lezing: Gen. 4: 19-

22 (Bijbel in Gewone Taal) - Tweede lezing: 1 Kor. 13: 
4-13 (BGT) - Lied: Als je geen liefde hebt voor elkaar - 

Korte preek - Lied NLB 841: 1 en 2 (‘Wat zijn de goede 
vruchten’) - Dankgebed en voorbeden - Lied: De 

circustent - Aandacht voor de collecte - Lied NLB 416: 

1, 2 en 4 (‘Ga met God en Hij zal met je zijn’) - Zegen 
- Orgelspel 

 

Gedenkplek 
 

Al een lange periode wordt in de liturgiecommissie 
nagedacht over een gedenkplek in de kerkzaal. Deze 

komt in de avondmaalsruimte aan de rechterkant. Op 
deze plaats zullen de namen van onze overledenen in 

herinnering worden gehouden. Er brandt een kaars, er 
is een boek met de namen van de overledenen van de 

afgelopen jaren, er kan een kaarsje worden 

aangestoken en de naam van de overledene van dit 
jaar wordt op een witte steen geschreven. Tijdens de 

dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar zal 
de gedenkplek in gebruik worden genomen. In de 

komende SamenWijzer leest u meer hierover.                                     

 
 

Wel en wee 
 
* Zondag 10 oktober hoopt dhr.Jan van der Leeden als 

70+-er zijn verjaardag te vieren. 
Van harte gefeliciteerd en nog vele goede jaren  

toegewenst vanaf deze plaats. 

 
* Over Sicco Kooistra kon U vorige week al lezen dat 

hij positief getest is  op corona en hij  houdt nog 
steeds wat klachten , maar nu is ook Gerda positief 

getest en ook zij kampt met klachten (t.a.v.reuk en 
smaak). 

Wij wensen deze pechvogels natuurlijk beterschap en 

een volledig herstel toe! 
  

* Er is weer gemeentezang mogelijk in de kerk! 
Ook andere maatregelen (zoals het aanmelden) zijn 

verdwenen, maar wordt er nog wel geregistreerd en 

verder geven we elkaar natuurlijk voldoende ruimte. 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/


2 

 

 

 

 
Filmavond 

 

Op vrijdag 8 oktober 

hebben we een fijne filmavond voor u! 
De film gaat over 2 vrienden, de een werkt met 
zwaar autistische kinderen, de ander leidt kans-
arme jongeren op tot begeleiders van deze 
kinderen. 
Daarbij komt dat de ene man Orthodox-Joods is, 
en de ander Islamiet. 
Ondanks alle problemen is dit een erg 
optimistische film en er wordt prachtig in 
geacteerd. 
 
Van de makers van Intouchables! 
 
V&T staat vanaf 19.30 voor u klaar met koffie en 
thee, de film start om 20.00 uur. 
Na afloop is er nog een hapje en een drankje 
zodat we gezellig met elkaar na kunnen praten. 
 
We hopen u te zien! 
 
Commissie V&T 

 
 
 
 
 
 
 
“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor 

SamenWijzer 37.2 over de periode 24 oktober t/m 12 
december 2021 uiterlijk zondag 17 oktober a.s. bij de 

redactie in te leveren.” 
 

 

 

 
 

 

Voedselbank  
 
Het product voor oktober is tandpasta. Er zijn 9 

tubes 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. 

 
De collectedoelen 10 oktober zijn: 
 

1ste Christelijke Basisschool de 
Wegwijzer. 

Het spaarproject organisatie Coming Home 
een organisatie die op verschillende plekken in 
Roemenië werkt en daar ook een educatief 
project heeft. 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Basisschool de Wegwijzer storten op rek.nr. 
NL10RABO0333800737 
 

2de Kerk 
Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk 
storten op rek.nr. NL63RABO0333800656 
 
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij  Arie de Paauw,  
Johan Vermeerstraat 21        
O.v.v. van het collectedoel.  
 
 
 De Diaconie. 
 
 

 Deze week 4 bossen bloemen! ! 

De hr. A. Klip, 
Mw. B. Nederlof-Versteeg, 

 Mw. M. Polhuis-v.Rijswijk, 

allen voor hun verjaardag.  
Hr. en Mw. Boer voor hun 25 jarig huwelijk. 

SamenWijzer
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Zinzondagen VVP  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. 
 
De 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. 

De repetities van de cantorij 
starten 24 oktober a.s. 
 
Gelukkig heeft zich een aantal 
zangliefhebbers voor de nieuwe serie van 
vijf repetities aangemeld. 
Daarom kan er  vanaf 24 oktober (in 
vorige Gemeentebrieven stond abusievelijk 
17 oktober) gerepeteerd worden. Toch zou 
het erg fijn zijn, als er zich nog mensen bij 
hen aansluiten. Op 21 november, de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar, mag 
de cantorij zich laten horen. 
 
Om toch wat afstand te kunnen houden, 
wordt er in de kerkzaal gerepeteerd, 
voorafgaande aan de kerkdienst van 9.00 
– plm. 9.30 u. 
 
U kunt zich dus nog steeds aanmelden bij 
Marianne v.d. Bas, Quirine Lodder of Klaas 
Rigterink. U wordt met open armen 
ontvangen! 

 

Vertel eens …….. 
 

De mooiste gesprekken met kinderen ontstaan vaak zomaar, wanneer je onderweg of 

samen aan het koken bent. Soms gaat het gesprek vanzelf en soms heb je een opstapje 

nodig. Voor deze momenten ontwikkelden we gesprekskaartjes, deze helpen je om op een 

laagdrempelige manier in gesprek te gaan met kinderen. 

 

 

Hoe doe je dat, met kinderen praten over grote levensthema’s en over het christelijk 

geloof? Wat doe je als je zoon niets terug zegt? Wat doe je als je dochter kritische vragen 

stelt? Omdat iedereen het wel eens lastig vindt met kinderen het geloofsgesprek aan te 

gaan vind je in deze nieuwsbrief artikelen met tips en onze eigen ervaringen. 

 

Deze site is via de volgende link te bereiken: 

https://www.mijnkerk.nl/gesprekskaartjes-week-van-de-

opvoeding/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Mijn

Kerk+%7C+04102021  

 

De gesprekkaartjes staan op het volgende blad 

Deze gesprekskaartjes kunnen jou als ouder of opvoeder helpen om met je kind in gesprek 

gaan over levens- en geloofsvragen. 

https://www.mijnkerk.nl/gesprekskaartjes-week-van-de-opvoeding/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+MijnKerk+%7C+04102021
https://www.mijnkerk.nl/gesprekskaartjes-week-van-de-opvoeding/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+MijnKerk+%7C+04102021
https://www.mijnkerk.nl/gesprekskaartjes-week-van-de-opvoeding/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+MijnKerk+%7C+04102021
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