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Meditatief-  
 
 

Gebed bij de oorlog in Oekraïne 
Door Otto Grevink (Mijnkerk.nl) 

 
God van vrede, 
 
De telefoon werd niet meer opgenomen, 
de verbinding werd verbroken. 
Twee buren zijn in oorlog. 
En waarom? 
 
De redelijkheid van diplomatie, 
de wil om elkaar te leren begrijpen, 
de harde woorden om niet te ver te gaan 
van beide kanten, 
ze maken plaats voor de taal van staal: 
tanks en raketten 
op plaatsen waar het gisteren nog vrede was. 
 
We hadden het ergens verwacht 
en ergens ook niet, 
want zijn dit niet beelden uit het verleden? 
Beelden die we in zwart-wit kennen uit een koude 
oorlog? 
Was het nog voorstelbaar dat iemand 
alle waarheid naar zijn hand zet 
en doet, wat zoveel geweldenaars vóór hem 
deden? 
 
We zien het nu gebeuren, 
erger dan erg. 
Niet binnen de grens die er eigenlijk al was, 
niet binnen de grens die aangekondigd was, 
maar in het hele land 
om buren te verlammen. 
 
We bidden, God, om vrede. 
We bidden voor de kinderen die gisteren nog 
buiten speelden, 
de mannen en vrouwen die gisteren nog naar hun 
werk gingen, 
hun boodschappen deden, hun leven leefden. 
We bidden in de schijnbaar onvermijdelijke 
confrontatie 
voor slachtoffers die zullen vallen, 
nabestaanden die troost zullen nodig hebben. 
 
 
 

Maar bovenal, God, bidden wij u om inkeer, 
dat dit geen weg naar vrede is, 
dat buren elkaar nodig hebben, 
dat de vrijheid van de één slechts bestaan kan 
als de ander ook vrij is. 
 
Geef moed de weg van vrede te gaan, 
aan iedereen die iets kan doen. 
En laat ons vertrouwen op uw vrede, 
die komt. 
Geef vrede, Heer, geef vrede. 
 
Amen 
 

Orde van dienst 27 februari 2022 
 
Deze maand staat in het teken van de psalmen. U 
weet het: kanselruil met de kerken van 
Lekkerkerk en Berkenwoude. Vandaag de laatste 
dienst van deze cyclus. Voorganger is ds. R. Maas 
van Lekkerkerk. Het thema van de dienst: Psalm 
139 - God leren kennen. Zelf hoop ik in 
Berkenwoude voor te gaan. Een goede dienst 
gewenst! 
 
Orgelspel - Welkom en mededelingen - Stilte - 
Psalm 84: 1 en 2 - Bemoediging en groet - 
Welkom en inleiding op de dienst - Kyriëgebed - 
Luisteren naar Opwekking 599: Komt tot de 
Vader – Eerste lezing: zingen 139: 1 en 2, lezen: 
Psalm 139: 7-16, zingen 139: 11, lezen: Psalm 
139: 19-22, zingen psalm 139: 14 - Tweede 
Lezing Johannes 1: 1-5 en 14-18 - Luisteren naar 
lied 139d - preek - Orgelspel - Lied 653: 1, 3 en 7 
- Dankgebed en voorbeden (met stil gebed en 
gezamenlijk Onze Vader - Aandacht voor de 
kollekte - Slotlied 793: 1 en 2 - Wegzending en 
zegen – Orgelspel 
 

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

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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Workshop Psalmen zingen  
 
In de volgende samenWijzer leest u een verslag 
van een inspirerende ochtend! 

 
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 
 
A.s. woensdag is het aswoensdag en begint de 
veertigdagentijd. U ontvangt namens de 
kerkenraad de veertigdagenkalender van de PKN. 
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! 

 
Wel en wee. 
 

* Mevrouw Marie-José de Gier heeft haar eerste 
controlescan gehad na haar operatie voor 
galwegkanker. De scan had een goede uitslag. Ze 
is hier blij en dankbaar mee.  

Voedselbank                 

 

Het product voor maart is vis in blik. 
In februari zijn er 26 stuks wasmiddel 
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 

Corona Kerkdiensten 2022  
 
De PKN heeft in overleg met het CIO  de 
maatregelen behoorlijk versoepeld. Uiteraard 
zijn we daar blij mee.  
We kunnen ons ook wel voorstellen dat met 
name kwetsbare mensen toch nog wel 
voorzichtig willen zijn. Daarom kan men als men 
wil gerust nog een mondkapje dragen. En ook 
zelf het aantal stoelen bepalen die niet bezet 
kunnen worden naast u. Dit houdt in dat u zelf 
beslist of u één, twee of drie kaartjes op de 
stoel(en) naast u legt. 
En we zullen voorlopig nog iedere keer twee 
liederen van het internet halen om naar te 
luisteren.  
Zoals al eerder vermeld wordt er meer 
geventileerd, dus is het wellicht goed om uw jas 
aan te houden. 

Jan de Korte scriba 

Zinzondag, Zondag 6 maart 2022 

Lezing over “Filosofie van het 
boerenverstand” 
 

Filosoof en humanisticus Jan Warndorff biedt een 
vernieuwende en bevrijdende levensfilosofie, met 

als motto: zie van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk 
te houden. 

Het leven zelf is een wonderbaarlijk mysterie wat 

wij niet begrijpen. En omdat dit onbegrip geldt voor 
alle mensen overal ter wereld, doen we er goed 

aan om dit volmondig te erkennen. Het zet de 
potentieel gewelddadige waarheidsclaims van 

religie, wetenschap en politiek tussen haakjes, en 
geeft aan alle mensen gemeenschappelijke grond 

onder de voeten. Maar die grond lijkt aanvankelijk 

misschien heel beperkt en dun – of is het zelfs glad 
ijs? Jan Warndorff schreef een ‘filosofie van het 

boerenverstand’ onder de titel ‘Geen idee’, waarin 
hij laat zien hoe stevig en hoe vruchtbaar deze 

grond is. In de erkenning van onze onwetendheid 

schuilt zowel individuele vrijheid, als een 
aanmoediging om het leven en de wereld vooral lief 

te hebben. 
Jan Warndorff (1965) is als kind van tropenartsen 

geboren en getogen in Ghana, Malawi en Ethiopië. 
Hij studeerde in 1996 cum laude af aan de 

Universiteit voor Humanistiek met een scriptie over 

José Ortega y Gasset. 
 

De lezing vindt plaats op zondagmiddag 6 maart in 
de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in 

Lekkerkerk. Aanvang 15.00 uur. De toegang koffie 

en thee zijn gratis. Na afloop is er een open 
schaalcollecte. Voor eventuele verdere informatie 

kunt u bellen 06-54392483 of mailen naar 
adrivanVliet@planet.nl 



3 

 

 

 

 
“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor 
SamenWijzer 37.5 over de periode 13 maart t/m 
24 april 2022 uiterlijk zondag 6 maart  a.s. bij de 
redactie in te leveren.” 

 

 
 

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 27 februari zijn: 

 
1ste Fonds groot onderhoud  

 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v.  fonds 
groot onderhoud storten op rek.nr. 
NL63RABO0333800656 
 

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. 

 De bloemen van zondag 27 

februari zijn voor Mw. Klip-Barmentloo, 

voor haar verjaardag 

Beste gemeenteleden,  
een belangrijk bericht!!! 
 

Eind maart 2022 zal een nieuw 
informatieboekje van onze 

Ontmoetingskerk verschijnen, als het lukt. 
Mij is gebleken, dat een aantal 
telefoonnummers zoals in het huidige boekje 
is vermeld, niet meer in gebruik is. Wilt u 
aan mij doorgeven, welk gewijzigd 
telefoonnummer u in het nieuwe 
informatieboekje wilt opnemen?  
Tevens vraag ik aan de commissies de 
namen en telefoonnummers door te geven 
van de deelnemers en het aanspreekpunt of 
het e-mailadres van betrokkene(n). 
Van de volgende commissies wil ik 
informatie ontvangen of de tekst uit het 
huidige boekje nog akkoord is en graag 
telefoonnummer(s) en emailadres(sen): 
Rock Steady, Youth Alpha, 
Jongerengesprekskring, 
Vrouwengespreksgroep, Jeugdwerk, 
Jeugdclubs, Vakantie Bijbel Feest, 
Geloofsdozen, ZWO, Liturgie, Vorming en 
Toerusting, Kindernevendienst, Beamteam, 
Cantorij en YFC. 
Ik kan mij voorstellen, dat u het huidige 
informatieboekje niet dagelijks en met rode 
oortjes leest of bekijkt. Als u het boekje niet 
meer heeft, dan kunt u mij dit melden, dan 
stuur ik de informatie, die u nodig heeft aan 
u door. 
U kunt de gegevens sturen naar het e-
mailadres: jhrvanmastrigt@kpnplanet.nl of 
bij mij in de brievenbus doen Rijsdijk 37, of 
in de brievenbus van de kerk.  
Graag wil ik de gevraagde informatie uiterlijk 
dinsdag 8 maart 2022 binnen hebben. Zo 
niet en u bent uit een commissie, dan wordt 
u spontaan lastig gevallen… Ook wel leuk. 
Erg belangrijk is de ledenlijst up-to-date te 
krijgen. Daar is veel denkwerk voor nodig, 
maar met Rob van Westen (Kerkelijk 
Bureau) moet dat goed komen. 
Ten overvloede: het informatieboekje blijft 
intern en komt niet op de website, dus zijn 
de gegevens daarin vermeld, volgens de 
privacyregels van onze kerk.  
 
Ik hoop dat u mij van de nodige informatie 
voorziet. Alvast bedankt voor uw 
medewerking! 
Een hartelijke groet, 
 
Ruud van Mastrigt 
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sobere maaltijd 

 
Zoals vorige week al in de zondagsbrief vermeld hebben wij besloten om de sobere maaltijd dit jaar niet 
door te laten gaan. Maar u kunt de sobere maaltijd zelf thuis nuttigen, wij hebben voor u het 
onderstaande recept uitgezocht met een mooi passend gedicht.   
 
 

Recept: Vegetarische rode linzensoep: 
 
Wat heb je nodig? Voor de soep 
 
200 gram winterpeen 
400 gram tomaten 
1 ui 
200 g rode linzen 
2 teentjes knoflook 
1,5 liter groentebouillon 
2 eetlepels olijfolie 
1 tl paprikapoeder 
1 tl gemberpoeder 
1 tl komijnpoeder 
½ tl kurkuma 
 
Voor de yoghurtsaus 
200 ml yoghurt 
De geraspte schil en het sap van 1 kleine citroen 
Chilipoeder 
Paprikapoeder 
Peper en zout 
 
Hoe maak je deze rode linzensoep? 

 
1. Zet een pan op met 1,5 liter water en 3 blokjes groentebouillon. 
2. Was en/of schil de wortel en snijd in kleine blokjes van halve centimeter. Snijd de tomaten in 

grove stukken, hak de knoflook fijn en snipper de ui. 
3. Doe 2 el olie in een flinke pan met dikke bodem. Fruit eerst het kruidenmengsel uit het potje 

zachtjes aan (niet laten verbranden!) en voeg als de geuren vrij komen de ui toe. Als de ui een 
beetje glazig begint te worden voeg je de wortel en de knoflook toe en fruit dit mee op laag 
vuur, een minuut of drie. Roer regelmatig zodat niets aanbrandt. 

4. Spoel de linzen af in een zeef en verwarm de oven voor op 180 °C voor de ciabatta’s. 
5. Voeg als de worteltjes een beetje zacht zijn geworden de tomaten en de linzen toe, samen met 

ca. 1,2 liter bouillon (bewaar de rest mocht je de soep later te dik vinden). Breng de soep aan de 
kook en draai dan het vuur laag. Laat 25 minuten zachtjes pruttelen met een deksel op de pan. 

6. Bak in 8-10 minuten de ciabatta’s af in de warme oven. 
7. Maak ondertussen de yoghurt saus. Rasp de citroen, voeg de helft van de rasp bij de yoghurt, 

samen met flink peper, zout en een ¼ tl chilipoeder en een ¼ tl paprikapoeder. (of ½ tl 
paprikapoeder als je de chilipoeder weg wil laten). 

8. Snijd de ciabatta’s vlak voor het eten in dunne plakjes en zet een klein schaaltje olijfolie met 
peper en zout op tafel. Pers een halve citroen uit en breng hiermee de soep op smaak samen 
met eventueel zout en peper. Serveer de soep met een lepel yoghurt, evt. nog wat citroen rasp 
en de plakjes ciabatta. Doop het brood in de olijfolie en/of de overgebleven yoghurt. 
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Gedicht 
 
Ik deel het maal 
-De morgen- 
Met de merel die mij wekt 
Met de eend die baantjes trekt 
Met de reiger 
Op de oever 
 
Ik deel het maal 
Met de ekster die ruimte schreeuwt 
Met de meeuw die sierlijk zweeft 
Met de meerkoet 
Op haar nest 
 
Ik deel het maal 
-De tijd- 
Met de onrust 
Met de doodsangst 
Met de honger 
Om mij heen 
 
Ik deel de tijd 
Met de onmin in ooit liefde 
Met de woorden die zo griefden 
Met genade en  
Een opdracht 
 
Om deel te zijn 
Aan jou, 

 
 
Wij wensen u een goede Sobere maaltijd.  
Mocht u het leuk vinden dan kunt u hiervan een foto maken en mailen naar: ellen@rway.nl. 
 
Commissie V&T 


