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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

Meditatief 
 

Op de internetsite van onze bank staat bovenaan een 
slotje. Dat betekent dat de site beveiligd is. Ik heb me 
laten vertellen dat de gegevens die je op de site invult 
versleuteld worden verstuurd. Zo kunnen hackers er 
niet bij. Tenzij zij de code weten te kraken. 
 
Voor de vrienden van Jezus is het alsof ze naar 
versleutelde gegevens zitten te kijken. Jezus geeft hen 
een opdracht: geven jullie deze 5000 mensen te eten. 
Andreas komt met een jongen die vijf broden en twee 
vissen in zijn mandje heeft. Hier hebben we toch niets 
aan? Andreas doet wat we allemaal doen. Hij telt op 
wat er is en ziet dat ze van Jezus een onmogelijke 
opdracht kregen.  
Maar Jezus neemt, dankt, breekt en deelt. Iedereen 
krijgt zoveel als nodig en de leerlingen halen nog 
twaalf manden met brokken op. ‘Kijk niet zo verbaasd’ 
had Jezus nog kunnen zeggen. Het is niet zo moeilijk! 
De code is: eerst delen en dan optellen. Als je met 
delen begint, kan er veel meer dan je denkt. 
ds. Luci Schermers 

 

Orde van dienst  31 oktober 2021 
 

Deze zondag is er een dienst van Woord en 
Avondmaal. Op Hervormingsdag (en Bijbelzondag!) 
besteden we aandacht aan het verhaal uit Nehemia 8. 
De ballingen keren terug uit Babel en horen weer lezen 

uit de Thora. Een moment van kritisch terugkijken, 
maar ook om feest te vieren. Wij lezen de bijbel en 
vieren de maaltijd van de Heer! Ik hoop zelf voor te 
gaan.  
 
Orgelspel - Welkom - NLB 287: 1,2 en 4 - Bemoediging 
en groet - NLB 287: 5 

Waarover het zal gaan - Lied bij presentatie NBV21: 
Trinity: Ik wens jou -  
Gebed 313: 1 en 5 - Moment met de kinderen - 
Zingen: Lees je bijbel, bid elke dag dat je groeien mag 
- Schriftlezing: Nehemia 7: 72b – 8: 12 - NLB 119: 40 
en 49 - Overweging - Meditatief orgelspel - NLB 326: 
1, 2 en 6 - Dankgebed en voorbeden - 
Aandacht voor collecte - NLB 388: 1, 3 en 4 - 
Tafelgebed (daarbij NLB 405: 1 en 403a) - 
Gemeenschap van brood en wijn - NLB 425 – Zegen - 
Orgelspel 
 

Om voor te lezen aan de kinderen. 

Zondag vieren we weer het Avondmaal. We 
denken aan die keer dat Jezus afscheid nam van 
zijn leerlingen.  

 

Hij deelde stukken brood uit en hij gaf de beker 
rond, alsof Hij zeggen wilde: weet je nog wat we 

afgesproken hebben? Ik ben er voor jullie en jullie 
zijn er voor mij.  
Als bij ons iemand voor lange tijd weggaat, 

nemen we ook weleens afscheid met een etentje. 
Door samen te eten voel je dat je bij elkaar hoort. 
Vaak houd je dan ook allemaal de beker omhoog 

en neem je een slok, als teken dat je allemaal 
samen aan hetzelfde denkt.  
Daarom vieren we ook het Avondmaal altijd pas 
aan het einde van de kerkdienst. Het is een 

afscheidsmaal. Daarna gaan we allemaal naar 
huis om te doen wat we afgesproken hebben: de 
liefde van God in ons laten werken, en ons 

gedragen als echte leerlingen van Jezus. 
 
Orde van dienst voor dankdag, woensdag  

3 november om 19.30 uur 
Graag uw aandacht voor de dienst op dankdag. Ds. 
Otto Kroesen gaat voor. We danken God voor het werk 

van hoofd, hart en handen. De dankbaarheid wordt 
zichtbaar gemaakt door fruitbakjes samengesteld door 
het ouderenpastoraat met fruit dat mede door u is 
gebracht. 
 

Aanvangslied: Psalm 72: 4,5 – Bemoediging en groet -  
Kyriegebed - Loflied 867: 1,2 - Gebed om de van het 

Woord - Lezing: Micha 5: 6-14 - Psalm 118: 1,3 - 
Lezing: Mattheus 22: 41 – 46 - Gezang 361: 1-4 - 
Lezing: Hebreeën 10: 5-10 - Gezang 361: 5-7 – Preek 
- Meditatief moment - Gezang 716:1,2,3 – aandacht 
voorde collecte - Voorbeden – stil gebed – onze vader 
- Psalm 136: 1, 12,13 - Zegen 
 

Wel en wee 
 

*De volgende 70+ gemeenteleden hopen 

komende week hun verjaardag te vieren: 
maandag 1 november mevrouw B. A. Schepers -
de Groot en Dhr. W. van der Vaart. Alvast van 

harte gefeliciteerd, een fijne dag en een goed 
nieuw levensjaar gewenst vanaf deze plaats. 
 

*  Dhr. Karel en Mevr. Jeannette Sluijter zijn 

herstellende van corona. Ruim twee weken 
geleden werd het virus, ondanks een volledige 
vaccinatie, bij hen beiden vastgesteld. Gelukkig 

gaat het inmiddels weer de goede kant op met 
hun conditie maar het herstel gaat langzamer dan 
gehoopt. We wensen hen beiden van harte 

beterschap toe. 
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*Dhr. Mufaro Zvinowanda is twee weken geleden 

gevallen met zijn scooter. 

Hij heeft daardoor een blessure aan zijn elle boog 
gekregen. Na behandeling gaat het inmiddels 
weer een stuk beter met hem. Mufaro kan nog 
niet werken maar hoopt volgende week aan de 

slag te kunnen gaan.  
 

* Zijn er vragen, is er behoefte aan een gesprek 

of is er anderszins iets om aan de orde te stellen 
… de telefoonnummers van het pastoraal team 
staan achter op de SamenWijzer. Bel gerust. 

 
Infomarkt ‘Rondom de dood’  
op 6 november 

Volgende week is het zo ver: de kerk 
is ingericht voor de infomarkt 
‘Rondom de dood’. We hopen dat u 

een kijkje komt nemen om informatie 
te verzamelen waar je mee verder 

kunt. Welkom van 11.00 – 15.30 uur. 
Meer informatie op 
www.infomarktrondomdedood2021.nl en in 
SamenWijzer. 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

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 31 oktober zijn: 

 

1 ste Diaconie 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconie storten op rek.nr. NL10RABO0333800737 
 

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

 

 3 de Werelddiaconaat (HA) 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Werelddiaconaat 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. 

 
 

Voedselbank  

 

 
 
Het product voor oktober is tandpasta.  
Er zijn 57 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. 

http://www.infomarktrondomdedood2021.nl/
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 De bloemen van zondag 31 
oktober zijn voor Dhr. B. den Ouden, voor zijn 
verjaardag. Tweede bos is voor Mw. E. van 

Westen, uit blijdschap voor de goede uitslag.  
 

Fruitactie 
 

Volgende week hopen we de fruitactie te kunnen gaan uitvoeren. 

Daarom voor de laatste keer deze oproep: we vragen uw en jullie hulp om een gevarieerd 
fruitbakje bakje te kunnen samenstellen, dat we donderdag 4 november a.s. bij onze 
80+gemeenteleden willen bezorgen. We herinneren aan de drie inzamelmomenten in de kerk: 

zondag 31 oktober voorafgaande aan de kerkdienst, dinsdagavond 2 november tussen 19.30u en 
20.00u en woensdag 3 november tussen 9.30u en 10.30u bij de ingang aan de Hoofdstraat. Het 
zou fijn zijn als iedereen wat verschillende soorten fruit geeft om gevarieerde bakjes te kunnen 

samenstellen Te denken valt aan appel, peer, mandarijn, kiwi, druiven en sinaasappel. Liever 
geen bananen. Die zijn kwetsbaar, kleuren snel bruin en worden beurs. Daarom worden die door 
ons op het laatste moment gekocht. Woensdag 3 november worden de fruitbakjes gevuld. ‘s 

Avonds staan ze tijdens de Dankdienst in de kerk en donderdag 4 november worden ze door de 
senior- 
contactpersonen rondgebracht. 

Iedereen bij voorbaat al vast hartelijk bedankt voor de medewerking. 

 
 
 

 

 

 

 
Gospelkoor Rejoice 
 

Hou je van zingen van gospelliederen en “pop met inhoud” en wil je kennis maken met 
Gospelkoor Rejoice?  Bezoek ons dan bij een repetitie!! 
We maken na 1,5 jaar een frissen start op 9 november a.s. met een nieuwe dirigent en pianist. 

We oefenen wekelijks op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur. 
Het adres is Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 90 te Krimpen aan de Lek. 
Voor vragen en/of informatie kan je terecht bij Annette Boer, 06 23212441 

 


