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Meditatief 
Een lied bij Eeuwigheidszondag door Sytze de Vries 

 
Die ons in ’t hart geschreven staan,  

die onze dagen deelden  

maar in de dood zijn voorgegaan,  
zij lieten ons de beelden  

van zoet en droef herinneren,  
van zoeken, hopen, wachten.  

Zal in de starre, koude dood  
hun naam nog overnachten?  

 

Nooit wordt de droefheid bodemloos:  
God houdt zijn handen open  

en heel ons leven, doods en broos,  
draagt hij door vrees en hopen.  

Herinnert Hij zich niet hun naam  

als wachters op de morgen?  
Die in de nacht zijn voorgegaan  

zijn in Zijn trouw geborgen.  
 

De naam, waarmee zij zijn genoemd  
staat in Gods hand geschreven  

en zal door alle donker heen  

toch onuitwisbaar blijven.  
In Christus blijft hun naam bewaard,  

naar Hem mogen zij heten,  
totdat de droom verkeert in zien,  

geloven wordt tot weten. 

 
De dienst van 21 november 2021 
 
Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 
Eeuwigheidszondag. Het is een bijzondere dienst: we 

noemen de namen van hen die ons ontvallen zijn en 
ontsteken voor hen een licht aan de paaskaars. Zo 

gedenken we hen in het licht van God. 

Iedere kerkganger kan zondag een kaarsje aansteken 
om een geliefde naaste te gedenken. We doen dat niet 

tijdens de dienst: bij binnenkomst in de kerkzaal is 
daar al gelegenheid toe. Dit om tijdens de dienst 

zoveel mogelijk bewegingen te voorkomen. Volgt u 

gewoon de aanwijzing van de coördinator.  
 

Tijdens de dienst zullen we ook de gedenkplek in 
gebruik nemen. De liturgiecommissie heeft over elk 

aspect goed nagedacht. Iedere zondag kunt u voor of 
na de dienst een kaarsje branden als vorm van 

gedenken, van gebed, van aandacht. Bij de 

gedenkplek vind je een gedenkboek met de namen 
van de overleden gemeenteleden vanaf 2002. Ook zal 

er, als er een gemeentelid overlijdt, een steen worden 
neergelegd met de naam van de overledene.  

 

Orgelspel - Welkom - Psalm 139: 1 en 4 - Bemoediging 

en groet - Laatste zondag kerkelijk jaar - Gebed om 

ontferming door cantorij NLB 281: 1- 4 - Glorialied 
281: 6, 9 en 10 - Gebed - Een steen - Lied: Ik heb een 

steen verlegd - Schriftlezing Genesis 35: 1, 16-20 en 
Openbaring 2: 17 - Psalm 116: 1 en 4 - Moment met 

kinderen  

Lied: Jezus is de goede Herder - Preek - Lied 731: 1 en 
2 cantorij, orgelspel, 3 allen -  

Inleidende woorden bij herdenken - Lied 728: 1 en 2 
cantorij, 3 allen - Noemen van de namen - Lied 727: 1 

en 10 - De gedenkplek - NLB 598 - Dankgebed en 

voorbeden - Aandacht voor de collecte - Lied 725: 1, 3 
en 4 - Zegen – Orgelspel 

 

Lichtjesavond voor iedereen 
 

 
 

Graag willen we op vrijdagavond 19 november de kerk 

openstellen van 16.00 – 20.00 uur. Er is gelegenheid 
om een kaarsje aan te steken voor iemand die je mist. 

Er is een gedicht om te lezen, er is zachte muziek, er is 
gelegenheid om rust te zoeken in de kerkzaal. En als je 

even wilt praten is daarvoor gelegenheid in de 

Ontmoetingsruimte. Iedereen is welkom, kerkganger 
of niet. Dus mocht u iemand weten die dit initiatief kan 

waarderen, geef het door! Neem wel een mondkapje 
mee.  

 

Kerstwandeling 2021 gaat niet door 

 
Met pijn in het hart heeft het kernteam van de 
kerstwandeling moeten besluiten de 
kerstwandeling niet door te laten gaan. We 
hadden graag het kerstverhaal nog een keer op 
deze unieke manier willen uitdragen en mee 
willen werken aan de verbinding tussen mensen 
in ons dorp. Maar er is vanwege corona zoveel 
onzeker geworden dat we besloten hebben de 
voorbereidingen stop te zetten. Ontzettend 
jammer!! 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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Pastoraal inloop uur donderdag 25 
november 
 
Op die dag 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. Weet u welkom! Ik ben er voor u en voor jou. 
Het eerste half uur is al voor iemand gereserveerd.   

ds. Luci Schermers 
 

Open Kerk  
 
Ook op donderdag 25 november is de kerkzaal open 

van 9.30-12.00 uur. 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 

mooie gelegenheid om in alle rust de gedenkplek (het 
gedenkboek!) te bekijken. Een van de ouderlingen is 

op de achtergrond aanwezig. 

 
 

Wel en wee 
 

* De volgende 70+ - gemeenteleden hopen komende 

week hun verjaardag te vieren: 
- zaterdag 20 november mevr. J. van den Dool-van 

Dijk 
- zondag 21 november mevr. A.M. Pols-Jonker en 

mevr. C.A. van der Leeden-Tuinenburg 

Allen van harte gefeliciteerd en nog vele goede jaren 
toegewenst vanaf deze plaats. 

 
* Mevr. Schreuder (Wietske) heeft haar knie verdraaid 

en loopt nog met krukken. 
Met de nodige rust en ook fysiotherapie gaat het 

inmiddels gelukkig beter en hoopt ze binnenkort weer 

volledig te kunnen werken. 
 

* Mevr. van Hulsteijn (El) is na onderzoek in het 
ziekenhuis weer thuis en hoopt met goede medicatie 

weer wat uit de voeten te kunnen. 

 
* We leven mee met mensen die rond de laatste 

zondag van het kerkelijke jaar ( in het protestantisme 
de z.g. eeuwigheids- of gedachteniszondag en in de 

roomkatholieke traditie Allerzielen genaamd) extra 
geconfronteerd worden met het verlies van dierbaren. 

 

Annulering jaarvergadering 
In verband met de oplopende besmettingen van de 

laatste weken, heeft de kerkenraad besloten om de 

jaarvergadering van 24 november uit te stellen. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Voedselbank                 

 
Het product voor november is 
spaghetti/pasta.  
 
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. 

 
Collectedoelen 21 november zijn 
 

1ste Protestantse kerk: pastoraat 
 

2de Bloemengroet 
 

 De Diaconie. 
 
 

 De bloemen van zondag 19 
november zijn voor Mw. v.d. Dool voor haar 

verjaardag. 
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Zondag 21 november 2021 
Beethoven symphonisch 
gearrangeerd. 
 
 De twee in Lekkerkerk geboren 
klassieke musici Jeroen Liedorp (piano) 
en Cees-Willem van Vliet (harmonium) 
diepten enkele schatten op uit het 19e 
-eeuwse Parijs en serveren u een 
exclusief concert met enkele iconische 
werken van Ludwig van Beethoven. 
Met onder andere het beroemde 1e 
deel uit de 5e Symfonie en een 
bijzondere bewerking van het Adagio 
uit de Mondscheinsonate. Dit concert 
werd eerder uitgezonden op radio 4. 
 
De Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 
in Lekkerkerk, aanvang steeds 15.00 
uur. De toegang is gratis. Na afloop 
open schaalcollecte. 
Meer informatie:  
www.pkn-lekkerkerk.nl  

 

Rotterdamse Roze Adventsviering 2021  
 

In de Adventstijd kijken we uit naar het nieuwe dat komt. Het leven stelt je soms voor verrassingen. Je kunt 
er voor weglopen of je kunt het omarmen.  Jozef, uit het kerstverhaal, omarmde de verrassing in zijn leven 

en werd vader. Welke verrassingen ben jij in jouw leven tegengekomen en hoe hebben die jou veranderd? 
Het thema van de adventsviering is: 

 

‘De nieuwe jij’ 
 

De Rotterdamse Adventsviering is in de Bergsingelkerk, Bergsingel 150 in Rotterdam. De viering is op 12 
december. Inloop vanaf 13.30 uur en de viering begint om 14.00 uur. De voorganger is Katinka Broos. Let 

op: de aanvang is een uur eerder dan we gewoon zijn te beginnen. Als je wilt komen, meld je dan aan. Wij 

zetten je dan op de lijst.  
 

Deze viering is een samenwerking van de Bergsingelkerk en de Rotterdamse Roze Vieringen. 
 

Aanmelden https://forms.gle/YMs2g23LULoZtQWXA 

Schoenendoosactie 
 

Op 13 november hebben wij de afsluiting van de 
jaarlijkse Schoenendoosaktie gehouden samen met 
de Hervormde Gemeente. We waren erg benieuwd 
hoe dit jaar de respons zou zijn. Vorig jaar was 
deze actie na een jaar afwezigheid hernieuwd leven 
ingeblazen.  
 
Na een aarzelend begin werd de stroom aan 
versierde en volle schoenendozen al gauw groter en 
groter. Enthousiaste gevers kwamen af en aan naar 
onze kerk.  
 
In verband met de net afgevaardigde nieuwe 
coronamaatregelen was de viering soberder dan 
voorgaand jaar.  Desalniettemin werden er net als 
in 2020 uiteindelijk een kleine 75 schoenendozen 
afgegeven. Op woensdag 17 november zijn al deze 
dozen in een volle auto naar het verzamelpunt in 
Waddinxveen gebracht.  
 
Het was weer een geslaagde actie welke volgend 
jaar zeker een vervolg zal krijgen. We hopen dat u 
dan ook (weer) mee wilt doen.  
 
Hartelijke groeten van de diaconie 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/
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Adventskalender  
'In een ander licht':  
bestel gratis 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Dit jaar staat in de Petrus-adventskalender het 

bijbelboek Openbaring centraal. Dit boek wil de 

christenen van toen - en nu - bemoedigen en 
aansporen om in adventstijd te leven: Hij komt! 

 
In de kalender is bij elke dag een korte overdenking 

beschikbaar, aangevuld met gebeden, liederen en 
gespreksvragen. 

 

Je kunt de adventskalender 2021 nu gratis aanvragen 
via onderstaande link: 

 
https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/?ut

m_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsb

rief&utm_campaign=211113  
 

 
 

 
‘In een ander licht’ is het thema van deze 

adventskalender.  

Welk ‘ander licht’ werpt de geboorte van Jezus op ons 
leven en op onze wereld? Licht als alles duister is. 

Licht dat Zon van de gerechtigheid genoemd wordt. 
Licht als lamp voor onze voet en als licht op ons pad, 

als de vaste grond voor ons leven. 

In dat licht wordt Gods toekomst helder en mogen we 
dankbaar en vol vertrouwen vieren dat wij van die 

toekomst deel mogen uitmaken.  
Zo leven we toe naar Kerst.  

In deze adventskalender lezen we op de 

doordeweekse dagen uit het bijbelboek Openbaring 
van Johannes. God gaf Johannes op Patmos een 

bijzonder kijkje in de toekomst. Op de  
adventszondagen vindt u een lezing uit het evangelie 

naar Lucas.  
Voor iedere dag is er een vraag om over na te denken, 

afgewisseld met een gedicht, lied of quote.  

Zo komt u iedere dag een stapje dichterbij het 
kerstfeest, feest van het licht dat ons leven ook echt  

in een ander licht zet. 
 

Volg de adventskalender ook online:  

 
https://petrus.protestantsekerk.nl/advent/  
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