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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

Meditatief- Franciscaanse zegenbede 

 
Bij het vrijdagavondgebed voor Oekraïne baden we de 
Franciscaanse zegenbede: 

 

Moge God ons zegenen met ongemak  
bij gemakkelijke antwoorden, halve antwoorden en 

oppervlakkige verhoudingen,  
zodat we diep vanuit ons hart mogen leven. 

 

Moge God ons zegenen met woede  
bij onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting 

van Gods schepselen,  
zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid 

en vrede. 
 

Moge God ons zegenen met tranen  

om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, 
verwerping, honger en oorlog,  

zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te 
troosten  

en om hun pijn in vreugde te veranderen. 

 
En moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid  

om te geloven dat we een verschil kunnen maken in 
de wereld,  

zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat 
het niet gedaan kan worden. 

 

Orde van dienst 27 maart 2022 
 
Komende zondag zal de dienst geleid worden 
door ds. M.D. van der Giessen van de ArkRank 
gemeente uit Krimpen aan den IJssel. Denkt u 
eraan dat de klok zaterdagnacht een uur 
vooruitgezet wordt?? Een gezegende dienst 
gewenst! 
 
Orgelspel - Welkom en afkondigingen - Psalm 
122: 1 - Stil gebed, bemoediging en groet - Psalm 
122: 3 - Gebed om ontferming afgesloten met 
Heer, ontferm U over ons - Genadeverkondiging - 
Lied: NLB 974: 1 en 5 - Gebed - Evangelielezing: 
Johannes 15, 1- 8 - Lied: NLB 653: 5 en 7 - 
Kindermoment (Projectlied, Projectverbeelding, 
Naar de kindernevendienst) - Verkondiging:  Ik 
ben de ware wijnstok… -  Luisterlied: Laat me-in 
U blijven groeien bloeien - Dankgebed en 
voorbeden afgesloten met Onze Vader (Otce Nas, 
Oekraïne) - Collectemoment - Lied: NLB 526: 4 - 
Zegen - Orgelspel 
 
 

Pray for Peace: vrijdagavond 
(vanavond) 25 maart om 19.00 uur 

 
Geschrokken van alles 
wat er aan onrecht 
gebeurt in Oekraïne 
komen we in de tijd tot 
Pasen ieder vrijdagavond 

kort bij elkaar om te bidden voor vrede en recht. 
Er is muziek, een lied, stilte, een gebed. De 
leiding is in handen van één van de leden van de 
liturgiecommissie. Van harte welkom rondom de 
paaskaars in de kerkzaal 
 

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne 
 
De gemeente Krimpenerwaard heeft een locatie 
gevonden in Krimpen aan de Lek waar 50 
Oekraïense vluchtelingen opgevangen zullen 
worden. Het adres is Dorpsstraat 59a. Diverse 
groepen uit het dorp worden door de burgerlijke 
gemeente uitgenodigd om te overleggen wat 
gedaan moet worden. Vanuit onze kerk zal Sicco 
Kooistra contactpersoon zijn. 
 

Veertigdagenkalender en vastentijd 
 
We lezen iedere dag een stukje uit de 
veertigdagenkalender. Maar lukt het u, jou ook 
om in deze periode voor Pasen te vasten? 
Daarvoor zijn in de kalender suggesties te vinden 
rond de werken van barmhartigheid. Voor 27 
maart - 2 april lees ik: ‘De vreemdelingen 
herbergen’ - zet de verwarming thuis wat lager en 
trek indien nodig een trui aan. 

 
Pastoraal inloopochtend en Open kerk 
op 31 maart 
 
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 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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Damesgespreksgroep Open Deur. 
 
Op woensdag 30 maart om 10 uur vindt weer 
een bijeenkomst plaats van de 
damesgespreksgroep o.l.v. Quirine Lodder, 
aan de hand van het tijdschrift Open Deur. 
Het thema van maart is ‘Rommel’. 
We starten woensdag om 10 uur in de 
kerkenraadskamer. U bent van harte welkom 
vanaf 9.45 uur. Dan staat de koffie/thee 
klaar. Er is nog ruimte voor enkele nieuwe 
deelneemsters. U kunt zich opgeven bij Cobie 
Nieuwenhuizen als u mee zou willen doen. 
Haar telefoonnummer is 0180-516245. 
Weet u van harte welkom. 
Met een hartelijke groet van Cobie en Quirine’ 
 
 
Bezinningswandeling in Berkenwoude 
 
Zoals iedere veertigdagentijd houden we ook 
dit jaar een bezinningswandeling. We gaan 
dit jaar op zaterdagmiddag 9 april samen met 
kerkgangers uit Lekkerkerk en Berkenwoude 
wandelen rond Berkenwoude.  
De aanvang is 15.00 uur. We ontmoeten 
elkaar bij de Dorpskerk van Berkenwoude. De 
kerk van Berkenwoude verzorgt een klein 
woord van welkom. Daarna gaan we lopen. 
Terug bij de kerk eten we soep. Lekkerkerk 
zorgt voor een afsluitend gebed. Afsluiting 
17.00 uur. 
We kunnen ons aanmelden bij Ellen van 
Westen: 06.459.556.22 of ellen@rway.nl 
Voor vervoer wordt gezorgd. 
 
Wel en wee. 
 
Afgelopen dinsdag was mevrouw Kaptein - de 
Bruijn jarig. Een heel zonnige verjaardag. Alsnog 
van harte gefeliciteerd. 
Op zaterdag 26 maart is dhr. L. van den Dool 
jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een mooie 
dag gewenst. 

 

 
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 maart zijn: 

 
1ste Protestantse Kerk Missionair 
werk (Kliederkerk) 

 

Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt 

regelmatig kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk 
is een ideale plek voor gezinnen om samen op 

een creatieve manier de betekenis van Bijbel en 
geloof te ontdekken. Samen eten, samen 

kliederen en samen vieren zijn de 
hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse 

vieringen. Het is een geweldige manier om 

gezinnen en kinderen die geen kerkelijke 
achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee 

blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte 
 

te voorzien. Geef in de collecte voor het 

missionair werk van de Protestantse Kerk en help 
mee om kliederkerk te laten groeien, zodat op 

meer plaatsen mensen van verschillende 
generaties samen creatief aan de slag gaan met 

bijbelverhalen. Van harte aanbevolen. 

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

storten op rek.nr. NL10RABO0333800737 
 

Of scan de QRcode voor collecte 1 

 
 

2de Instandhouding kerkgebouw 
 

Uw bijdrage voor de Kerk kunt u o.v.v. 
Instandhouding kerkgebouw storten op rek.nr. 

NL63RABO0333800656 

Of scan de QR code collecte 2 

 
De Diaconie. 

 De bloemen van zondag  

27 maart zijn voor de Hr. L. v.d. Dool voor 

zijn verjaardag.  

Tweede bos is voor Mw. Kaptein ook voor 

haar verjaardag. 
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Komende week is er weer club en Rock 
Steady. Het is alweer de op een na laatste 
keer van het seizoen, dus leuk als jullie erbij 
zijn! 
Vr 25 maart    19.30 uur 
 Club VO  
Ma 28 maart  18.45 uur  

Club Jongens groep 4, 5, 6 
Di 29 maart  18.00 uur  

Rock Steady 
Di 29 maart  19.00 uur  

Club Groep 7 
Wo 30 maart  18.45 uur  

Club Meisjes groep 4, 5, 6 
Do 31 maart 19.00 uur  

Club Groep 8 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Voedselbank                 

 

Het product voor maart is vis in blik. 
Er zijn 61 blikjes gebracht.  
Het product voor april is pakjes/potjes 
pastasaus. 
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 

 

 

Op zaterdag 26 maart is de jaarlijkse actiedag van de jeugdclubs. Die dag hopen we zoveel mogelijk 
geld op te halen voor 2 goede doelen. De eerste is het sponsorkind dat de clubs ondersteunen en het 
tweede doel is dit jaar de Mobiele Ontmoetings Plaats, een bus die wekelijks in Krimpen aan de Lek te 
vinden is als een ontmoetingsplek waar jongeren uit het dorp terecht kunnen voor een sportieve 
activiteit, een spel of een goed gesprek. 
 
U kunt hier een bijdrage aan leveren door met uw auto naar het marktplein te komen. Daar staan 
kinderen en leiding klaar om uw auto weer te laten glimmen voor maar € 5,00! 
 
Geen auto? Geen probleem! Er wordt ook allerlei lekkers verkocht. Zo kan iedereen een steentje 
bijdragen.  
 
We zien u graag op 26 maart tussen  
9.30 en 14.00 uur! 
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Oekraïne  

 
Van Nicolien Kortenoeven (Scouting Ouderkerk) 
heeft de diaconie onderstaande oproep gekregen. 
Het is een mooi initiatief vinden wij. Wij hopen op 
veel spullen om onze Oekraïense medemensen te 
kunnen helpen. 
 
Hierbij een oproep voor een inzamelactie voor de 
burgers van Oekraïne  
 
 
Iedereen helpen waar je kan!  
 
Dat is een van de zinnen in onze Scoutingwet. 
Vandaar dat wij, scouting, ons de komende 
weken in zullen zetten om spullen in te zamelen 
voor Oekraïne. 
Waar veel mensen door de huidige situatie in het 
land niet meer in hun eigen woning kunnen 
wonen en een groot deel van hun leven zich op 
dit moment afspeelt in schuilkelders of 
metrostations. 
 
In Ouderkerk woont de Oekraïense familie 
Klusenko. Zij zijn voor Stichting Oekraïners in 
Nederland een inzamelpunt gestart voor diverse 
hulpgoederen die naar Oekraïne gebracht zullen 
worden. Het adres van het inzamelpunt is 
Dorpsstraat 7 te Ouderkerk aan den IJssel. 
 
Ook als Scouting willen wij onze bijdrage leveren. 
Daarom richten wij in ons clubhuis een ruimte in 
om spullen in te zamelen voor de mensen in 
Oekraïne. Wij zorgen als vereniging dat de spullen 
via de familie Klusenko naar Oekraïne zullen 
gaan. 
 
Spullen die op dit moment hard nodig zijn: 
 
- Babyspullen (luiers, doeken, melkpoeder, 
voeding) 
- Voeding (lang houdbare producten, makkelijk te 
bereiden en voedzaam zoals noodles, blikken 
soep, instant pastamaaltijden) 
- Water 
- Slaapspullen ((fleece)dekens, slaapzakken, 
matjes, luchtbedden, kussens) 
- Verbandmateriaal en andere EHBO artikelen 
(ook als houdbaarheidsdatum overschreden is!) 
- Hygiëne-artikelen (tandenborstels, tandpasta, 
tampons, maandverband, desinfectiemiddel) 
- Medicatie (paracetamol, ibuprofen, andere 
pijnstillers) 
- Overige artikelen (batterijen, lucifers, kaarsen, 
waxinelichtjes, zaklampen) 
 

Let op! Kleding is niet nodig! Dit kan men 
op dit moment nog lokaal inzamelen. 
 
Waar: Scouting Christaan de Wet, Sportlaan 1, 
2935 XX Ouderkerk aan den IJssel   
 
Wanneer: Ieder weekend in maart 
- vrijdag tussen 19.30 – 22.00 uur 
- zaterdag tussen 10.00 – 13.00 uur 
 
OF 
 
Waar: Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 90, 2931 
CL Krimpen aan de Lek 
Voor een ieder die GEEN vervoer heeft om spullen 
naar Ouderkerk te brengen!  
 
Wanneer: vrijdagavond, 11, 18 & 25 maart 
tussen 19.30 - 20.30 uur via de achteringang                  
(Jac. van Ruysdaelstraat) of op zondagmorgen; 
voorlopig gedurende de maand maart!  
 
Delen van dit bericht zorgt voor een groter bereik 
en dat er een grotere stroom aan spullen die kant 
op gaat. Dus op zijn scouts gezegd: “Hoort zegt 

het voort!” ✌️✨ 

  
Alvast hartelijk dank voor alles om onze 

medemens in nood hulp te kunnen bieden 👏 

 
 
Namens Scouting Ouderkerk en namens de 
diaconie van de Ontmoetingskerk,  
 
Nicolien Kortenoeven, Annemarie Kraan, Arie de 
Paauw, José Lankhaar en Wietske Schreuder 
 
PS: mocht u ‘grote’ spullen hebben, bv: 
slaapzakken, kussens enz en geen vervoer 
hebben dan kunt u contact opnemen met:  
 
Wietske Schreuder 
06 1770 8993 of 0180  51 71 30 

Ik kom het graag bij u/je ophalen. 
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Zoals u wellicht afgelopen zondag bij de 
mededelingen van Marianne v/d Bas al hebt 
gehoord, heeft de Hervormde kerk deze week de 
jaarlijkse potgrond en tuinaarde actie. Ditmaal 
gaat de gehele opbrengst rechtstreeks naar de 
stichting Christian Roma support voor hulp en 
ondersteuning van de vluchtelingen in de 
Oekraïne. 
U kunt tot en met aanstaande zondag 27 maart 
18.00 uur grond bestellen bij José Lankhaar. De 
betaling volgt dan via een tikkie en als dat niet 
gaat lukken, op een andere manier. 
 
Op 2 april worden de zakken grond dan tussen 9 
en 12 uur bij u thuis bezorgd. 
de prijzen zijn:  

• tuinaarde 30 liter  1 zak €3,75  
of 4 zakken voor €13,-- 

• potgrond 40 liter   1 zak €4,75  
of 3 zakken voor €14,-- 
 

Uw bestelling kunt u opgeven door te bellen of 
appen met 06 15468183 of te mailen naar 
familie.lankhaar@upcmail.nl 
 
Hartelijke groet José Lankhaar. 
 
 

Informatieboekje 2022 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Deze week heeft u het nieuwe informatieboekje 
2022 van de Ontmoetingskerk ontvangen. Met 
plezier en met de nodige nauwkeurigheid heb ik 
uw wensen en wijzigingen in het informatieboekje 
vermeld. Mocht ik toch een wijziging over het 
hoofd hebben gezien, dan excuus hiervoor. 
 
Iedereen die mij heeft geholpen om de inhoud 
compleet te maken, bedank ik hartelijk. Met Rob 
van Westen is de ledenlijst geupdate, de 
jeugdouderlilng Rianne de Kwaadsteniet heeft mij 
voorzien van erg veel informatie, bijna drie 
pagina’s en Arie de Paauw bedank ik voor het 
drukken en m.b.v. enkele gemeenteleden het 
verspreiden van het informatieboekje. 
 
Een hartelijke groet, 
 
Ruud van Mastrigt 
 
 

 
 

Lezing “Van God speken”  
door Wouter Slob 
 
Op zondagmiddag 3 april houdt Wouter Slob op 
uitnodiging van de VVP-afdeling Lekkerkerk en 
omstreken in het kader van haar Zinzondagen 
een lezing over “Van God spreken”. 
 
Het atheïsme ontkent in grote lijnen het ontstaan 
van God. Een aantal atheïstische filosofen denken 
hier toch anders over. De vraag naar het bestaan 
van God zullen ze vlot ontkennen, maar niet dat 
het christelijk geloof geen betekenis heeft. Met 
opmerkelijke ijver en gretigheid wordt de 
christelijke boodschap herontdekt. De theologie 
lijkt vreemd genoeg wat terughoudend bij deze 
interesse. Er zou toch alle reden zijn om deze lijn 
van denken ook theologisch te doordenken en op 
te nemen. Mogelijk dat er daarmee weer ruimte 
komt om een ooit-verlaten geloof weer nieuw 
leven in te blazen. 
 
Theoloog en filosoof Wouter Slob wil af van het 
debat tussen theïsten en atheïsten. ‘In het geloof 
zouden we niet over God, maar van God moeten 
spreken. Voor de vraag of God bestaat, naar de 
vraag wat Hij betekent. 
Wouter Slob is predikant van de Laarkerk in 
Zuidlaren (PKN) en is tien jaar als bijzonder 
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen 
verbonden geweest. Het boekje Van God spreken 
markeert zijn afscheid als hoogleraar en heeft 
overal goede recensies gekregen. 
 
De lezing vindt plaats in de Grote of 
Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk. Aanvang 
15.00 uur. 
De toegang is vrij, evenals de koffie of thee. Na 
afloop is er een open schaalcollecte. 
Voor informatie kunt u bellen naar 06-54392483 
of mailen naar adrivanvliet@planet.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:adrivanvliet@planet.nl
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Symbolisch bloemschikken,  
 
Tussen de grassenstructuur plaatsen we  
groene kale takken 
en de eerste bloesems. 
Feestelijk en symbool voor een nieuw begin.  
 

Meditatieve tekst;  
 
Welkom thuis.  
Hier mag je zijn. 
De Vader viert een feest. 
Welkom thuis,  
voor wie zoek was of op reis, 
te lang is weggeweest.  
Welkom thuis. 
 
Kom maar binnen. 
Hij sluit je in Zijn armen. 
Je hoort hier, in Zijn aanwezigheid. 
Deel in de vreugde en open nu je handen. 
Hij heeft een feest,een feest voor jou bereid. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Gebed tussen de scherven 

 
God van liefde en trouw, 

U die vrede bent. 
Met de gebrokenheid van het leven kom ik tot U. 

Met woorden die pijn deden, 
met stilte die oorverdovend is, 

met de scherven van wat mooi en goed was. 
Dat het ooit weer anders zal worden - 

ik kan het niet geloven. 
En toch, toch bid ik 

om Uw aanwezigheid, 
om draagkracht, 

om uitzicht. 
En toch, toch bid ik 

om herstel, 
om heling, 

om een nieuw begin. 
Ik kan het niet geloven, 

kom mijn ongeloof te hulp. 
 

Amen 
 

- Marco Batenburg 
( Bron: digitale nieuwsbrief Petrus) 

TALENTENVEILING 2022 

 
 

Op zaterdag 14 mei 2022 houden we onze talentenveiling voor het goede doel.  
 

U/jij kunt uw talenten/diensten/klussen aanbieden via de website (www.ontmoetingskerkkrimpen.nl ) of 
door één of meer bonnen in te leveren in de doos die daarvoor in de Ontmoetingsruimte staat. 

 
De bonnen liggen klaar bij de doos, maar ze zitten ook in Samenwijzer 5 die u onlangs hebt ontvangen. 
In die Samenwijzer vindt u ook allerlei voorbeelden van talenten die u kunt aanbieden, maar het staat u 

natuurlijk vrij om hier uw eigen invulling aan te geven.  
 

De eerste aanbiedingen zijn binnen😊: wat te denken van ramen zemen bij u thuis, een rondrit per 

auto inclusief koffie en lunch, koffie met gebak en lunch met uitzicht op de Lek, hippe, eventueel 
kleurrijke, sokken laten breien op bestelling of een workshop roos haken?  

 
Wij rekenen erop dat er nog veel meer leuke, lieve, originele of praktische aanbiedingen binnen zullen 

komen!! 
 

Van harte aanbevolen door de commissie, Gera Spruijt, Marcel Lankhaar, Cobie Nieuwenhuizen, Ruud 
van Mastrigt en Els van Westen.   

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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Een foto impressie van de 80+ lunch van afgelopen woensdag. 
 

 


