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Meditatief-  
 
‘… niet te groot en niet te hoog gegrepen’. 
Psalm 131 is een klein pareltje in het 
psalmenboek. Bij het lezen ervan kom je bijna 
vanzelf tot rust. In dit lied ontbreekt alle stress en 
prestatiedrang. ‘Ik ben stil geworden en heb mijn 
ziel tot rust gebracht’. Een sfeer die in onze 
samenleving vaak ontbreekt, omdat we zoveel 
moeten en willen. Omdat we vaak wèl zoeken wat 
groot is en hoog gegrepen. Dat brengt veel 
moois, maar heeft ook een keerzijde. Denk maar 
eens aan de ontwikkelingen in de medische 
wetenschap die ons voor allerlei moeilijke vragen 
kunnen zetten. De psalmist is stil geworden en 
heeft zijn ziel tot rust gebracht. Hoe en waar? Het 
staat er niet concreet, maar uit het geheel 
kunnen we opmaken dat er rust is gevonden bij 
God. Stil van binnen, geborgen bij Hem. 
ds. Luci Schermers 
 

Orde van dienst 20 februari 2022 
 
De komende drie weken staan in het teken van 
de psalmen. U weet het: kanselruil met de kerken 
van Lekkerkerk en Berkenwoude. Vandaag lezen 
en zingen we Psalm 139. Het gaat dan over de 
volwassenheid. Voorganger is ds. C.M. van 
Waardenberg. Van harte welkom! 
 
Thema: Ken je mij…? Over Psalm 139 
Orgelspel - Welkom - Aanvangslied 23a, vers 1 en 
2 - Inleidende woorden,  bemoediging en groet - 
Zingen: lied 886, Abba, Vader, U alleen - 
Kyriegebed - Gloria: psalm 116 - Gebed bij de 
opening van de Schrift - Eerste schriftlezing: 
Genesis 3: 8-13 en 21-24 - Zingen lied: 942 vers 
1 en 2 - Tweede schriftlezing: psalm 139 - Lied: 
Ken je mij, Trijntje Oosterhuis, gezongen met 
Yosina Rumajauw - Preek - Lied 139, Heer, die 
mij ziet zoals ik ben, The Psalm Project - Dank- 
en voorbeden - stil gebed - Onze Vader - 
Aandacht voor de collecte - Slotlied 423 - 
Wegzending en zegen - Gezongen Amen - 
Orgelspel  
 
 
 
 
 

Op zoek naar de mooiste psalm – enquête 
 
Hebt u, heb jij de enquête op de website al 
ingevuld?? Het kan nog deze hele maand. Mocht 
de computer een probleem zijn, dan kunt u me 
altijd bellen om uw mooiste psalm mondeling te 
melden. 
ds. Luci Schermers 
 

Workshop Psalmen zingen op 22 
februari. 
 
Psalmen zijn er om gezongen te worden. Daarom 
bent u op dinsdagmorgen 22 februari van harte 
welkom in de kerkzaal om psalmen te zingen. Arie 
Versluijs en Klaas Rigterink leveren hun muzikale 
bijdrage en ook worden er psalmimpressies van 
Hans Bouma voorgedragen.  
In het Liedboek staan van een aantal psalmen 
verschillende versies. Tijdens de 
psalmenworkshop zullen we naast de klassieke 
versie ook een psalm zingen op de onberijmde 
tekst (zoals in kloosters gebeurt), een 
evangelische versie en eentje uit Taizé. Het is dus 
beslist de moeite waard om mee te doen.  
De zangers worden over de hele kerkzaal 
verspreid en hebben op grote afstand van elkaar 
een vaste plaats. Of u goed kunt zingen of niet 
(meer), weet u welkom!  We willen graag weten 
hoeveel mensen komen, dus meld u aan via 
klaas.rigterink@gmail.com. We houden een 
bovengrens aan van 15 personen.  
Vanaf 9.30 uur is er koffie, van 10.00 - 11.30 uur 
volgen we het programma.   
 
Wel en wee. 
 

Zaterdag 19 Februari hoopt mevrouw H.J.S Klerk 
- van Gorkum haar verjaardag te vieren, en 
donderdag 24 Februari mevrouw 
M Klip - Barmentloo, beiden alvast van harte 
gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. 
 
De operatie van mevrouw Nelly v. d. Kooi is goed 
gegaan, ze mocht deze week weer thuiskomen, 
en we wensen haar een spoedig herstel toe. 
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Voedselbank                 

 

Het product voor februari is wasmiddel 
er zijn 13 stuks gebracht 

 
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 20 februari zijn: 

 
1ste Stichting Bootvluchtelingen 

Uw gift is meer dan welkom in de collecte. 

Hartelijk dank. 

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

Bootvluchtelingen storten op rek.nr. 
NL10RABO0333800737 

 
2de Diaconie 

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. 

 De bloemen van zondag 20 
februari zijn voor Mw. A. Stip - v. d. Stel, 
ter bemoediging.  

 
 
 

Lieve mensen van de Ontmoetingskerk, 
 
Langs deze weg wil ik u/jullie, ook namens 
Joke en de kinderen bedanken voor de 
bemoedigende en hartverwarmende 
woorden. 
Ook op de kaarten en telefoontjes, die ik 
mocht ontvangen. 
Het geeft mij kracht om dit te kunnen 
dragen. 
Ik heb gekozen om een zware chemokuur 
te ondergaan, die start waarschijnlijk 
volgende week. 
In de wetenschap dat ik het niet alleen 
hoef te doen, maar met steun van u/jullie 
als gemeente en het ziekenhuis personeel 
ga ik met vertrouwen het traject in. 
We hopen dat de kuur aanslaat. 
 
Hartelijke groet, namens Joke en de 
kinderen, Piet Eikelenboom. 

 

Sobere maaltijd. 
 

 
 
Wij hebben als commissie V&T besloten om 
de sobere maaltijd dit jaar niet door te 
laten gaan. 
Volgende week zullen wij u hiervoor in de 
zondagsbrief wel een alternatief aanbieden. 
 
Commissie V&T  
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Pastoraal inloopuur en Open Kerk. 
 

 
Iedere laatste dondermorgen van de maand is de kerk open en staat ons billboard buiten. 

Dus ook a.s. donderdagmorgen. De kerkzaal is open van 9.30-12.00 uur. U kunt rustig zitten, 
om wat na te denken, te bidden, een kaarsje aan te steken. Een van de ouderlingen is op de 

achtergrond aanwezig. Voor wie wil is er een kop koffie of thee. Zelf ben ik in de 
kerkenraadskamer. Wilt u een gesprek, iets afspreken of zo maar even wat zeggen, loop 

gerust binnen en weet je welkom! 
ds. Luci Schermers 

 

Biddag met De Wegwijzer 
 
Dit jaar is op biddag onze kerk aan de beurt om samen met De Wegwijzer biddag te vieren. 
Het was de bedoeling dat de kinderen naar de kerk zouden komen. Enige tijd geleden is 
vanwege corona besloten dit niet te doen: de school komt niet naar de kerk, maar de kerk 
gaat wel naar school! Op school wordt een carrousel gehouden met activiteiten rond biddag. 
Zelf draai ik daarin mee met o.a. een Bijbelstudie in groep 7 en 8. Aan het einde van de 
ochtend wordt in twee bijeenkomsten in de aula biddag afgesloten met een lied, een korte 
terugblik en de zegen. 
Dit betekent voor onze gemeente dat er op woensdag 9 maart géén dienst is in de kerk, maar 
dat we nu op zondag 6 maart aandacht aan biddag zullen geven. 
ds. Luci Schermers 
 

Veertigdagenkalender. 
 

Binnenkort wordt de veertigdagenkalender van de PKN bij u in de bus gedaan. Het thema is: 
Alles komt goed?! Het thema sluit aan bij het jaarthema: Van U is de toekomst. Er is voor 

elke dag een stukje tekst, een lied, een opdracht. Zo gaan we met elkaar op weg naar Pasen. 
We danken de familie Kortenoeven voor hun bijdrage aan de kalender en de bezorgers voor 

het rondbrengen! 
 

Nadenkertje 
 

“ Vriendelijk stralende ogen verheugen het hart, een goede tijding verkwikt het gebeente.” 
Spreuken 15 vers 30. 
 
Zou je een bemoediging kunnen gebruiken? Het woord evangelie betekent ‘Goed Nieuws’. 
In plaats van liefde en bevestiging op de verkeerde plaatsen te zoeken, moet je vandaag je 
Bijbel eens opendoen. Daar lees je Gods belofte: ‘Ik zal u geenszins begeven en geenszins 
verlaten’. (Hebreeën 13 vers 5). Het Woord van God kan een gebroken hart helen en hoop en 
uitzicht bieden aan wie zich hopeloos voelt. 
 


