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Meditatief-  
 

https://yoo.rs/gedicht-zie-ik-1556468236.html 

(Hans Wesselius, gedicht bij Emmausgangers) 

Zie ik, als ik door ’t leven loop,  

dat Jezus naast mij loopt?  

Zie ik, als iemand met mij spreekt,  

dat Jezus mij doorbreekt?  

 

Zie ik, als iemand mijn pad kruist,  

dat Ik Ben in hem huist?  

Zie ik, als ik mijn naaste hoor,  

dat Jezus mij doorboort? 

Zie ik, als een mens wonden heelt,  

dat Gods Geest in mij speelt?  

Zie ik, wanneer de ander deelt,  

de Geest die mij beveelt? 

Zie ik, waar ik mij ook bevind,  

dat die Drie-eenheid wint?  

Zie ik, als ik rondom mij kijk,  

dat groeiend Koninkrijk? 

Zie ik in ’t leven deze dag  

iets van die grote pracht?  

Zie ik, dat ik er echt zijn mag  

als kind van het Gezag? 

 

Orde van dienst 24 april 2022 
 
Komende zondag hoopt ds. Hoekstra voor te 
gaan. Ze was predikant van “De Hoeksteen” in 
Capelle a/d IJssel toen ze eind vorig jaar met 
emeritaat ging. Het thema van de dienst is Poort 
naar de hemel. Er is kindernevendienst.  
 
Na de dienst zal door iemand van de gemeente 
Krimpenerwaard een en ander verteld worden 
over de opvang van de Oekraïense mensen die 
naar Krimpen aan de Lek zullen komen.  
 
Welkom – Zingen: Psalm 111: 1 en 2 - Stil gebed, 
votum en groet en drempelgebed - Psalm 111: 5 
- Kyriegebed, eindigend met: 301k -Loflied 706: 
1,2 en 4– Gebed bij de opening van de Schriften - 

Schriftlezingen: 1e lezing: Genesis 28: 10 – 22; 
2e lezing Lucas 24: 13 – 35. – Zingen: Lied 646: 
1,2,3 en 4 – Aandacht voor de kinderen. 
Kinderlied: Altijd als ik bid tot U. Tijdens het 
zingen van We gaan voor even uit elkaar gaan de 
kinderen naar hun ruimte - Verkondiging – 
Zingen: Lied: 815: 1,2,3 en 4 - Gebeden – 
Collectedoelen – Slotlied: Lied: 675: 1 en 2 - 
Zending en zegen Informatie over opvang 
Oekraïense vluchtelingen in ons dorp. We wensen 
u een inspirerende dienst toe. 
 

Kindernevendienst  
 
Komende zondag is er kindernevendienst. Op 1 
en 8 mei is die er vanwege de meivakantie niet. 
 

Wel en Wee 
 
Piet Eikelenboom heeft deze week helaas slecht 
nieuws gekregen. Ondanks de chemo is de tumor 
verder gegroeid. De behandeling wordt nu 
stopgezet. We wensen hem en zijn naasten heel 
veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
 
Mevrouw Greet Klip ondergaat vandaag (vrijdag 
22 april) een oogoperatie in verband met 
glaucoom. Het is een dagopname. We hopen met 
haar dat het goed zal verlopen en dat het 
verbetering zal geven. We wensen haar alle 
goeds. 

 
Pastorale inloopochtend en Open kerk 
op 28 april. 
 
Iedere laatste dondermorgen van de maand is de 
kerk open en staat het billboard weer 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. Eén van de ouderlingen is op de 
achtergrond aanwezig. Voor wie wil is er een kop 
koffie of thee. Ds. Luci Schermers is in de 
kerkenraadskamer. Wilt u een gesprek, iets 
vertellen, iets vragen of zo maar even een 
praatje, loop gerust binnen. Van harte welkom! 

 
 
 
 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
https://yoo.rs/gedicht-zie-ik-1556468236.html
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Kerken voor Oekraïne 

 
 
In Krimpen aan de Lek worden vanaf 28 april 2022 

Oekraïense vluchtelingen gehuisvest in een oud-
kantoorpand (Crempene) aan de Dorpstraat 59A te 

Krimpen aan de Lek. Afgelopen weken hebben 
enthousiaste vrijwilligers uit beide kerken en van de 

gemeente Krimpenerwaard het pand bewoonbaar 

gemaakt. Hartelijk dank hiervoor! 
 

Ook zijn er op het terrein units geplaatst waar 
gekookt, gegeten en gedoucht kan worden. Totaal 

kunnen er 42 mensen een onderkomen vinden. Een 
ontmoetingsruimte op deze locatie is niet aanwezig. 

Daarom heeft de Krimpenerwaard Intercultureel (KIC) 

een beroep gedaan op de kerken om hiervoor te 
zorgen. De Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek 

en De Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek willen hier 
graag aan meewerken. 

 

Vanaf begin mei is een zaal van de Hervormde 
Gemeente beschikbaar voor ontmoetingen en 

activiteiten voor en met Oekraïense vluchtelingen. 
Indien nodig wordt ook een beroep gedaan op een 

ruimte in de Ontmoetingskerk. Er is nu gekozen voor 
de Hervormde Kerk omdat hier misschien later ook een 

klaslokaal kan worden ingericht. Dagopvang en 

onderwijs in één gebouw. De dagen (niet in het 
weekend) van openstelling moeten nog worden 

bepaald. Daarvoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die 
voor de ontvangst in ’t Voorhof zorgen en diverse 

activiteiten begeleiden. De tijden zijn van 10-15 uur. 

Ook zijn we op zoek naar iemand die de inzet van 
vrijwilligers coördineert, veel contacten/netwerken in 

de gemeente Krimpenerwaard heeft en voor overzicht 
zorgt van alle zaken die met de opvang te maken 

hebben. Kortom: een algemeen coördinator. Met 
nadruk willen we hier vermelden dat deze coördinator 

niet afkomstig hoeft te zijn uit één van beide kerken. 

Ook de gemeente Krimpenerwaard zet zich in om deze 
persoon te vinden. 

 
Indien u een activiteit wilt organiseren voor deze 

vluchtelingen dan horen we dat ook graag. Dit geldt 

ook wanneer u zich beschikbaar wilt stellen als buddy. 
Om de gastgezinnen een beetje te ontlasten vragen 

we ook voor de vluchtelingen die particulier worden 
opgevangen buddy’s. Er zijn al enkele aanmeldingen 

binnen, heel fijn, maar we hebben er nog veel meer 

nodig. 
 

Helpt u mee?  
Aanmelden of vragen: 

diaconie@ontmoetingskerkkrimpen.nl 
Werkgroep ‘Kerken voor Oekraïne’ 

 

Voedselbank                 

 

Het product voor april is het product 
pakjes/potjes pastasaus. Er zijn 23 potten 
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. Bij voorbaat bedankt 
 

Collectedoelen 24 april zijn: 
 

1ste SamenWijzer 

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

Samenwijzer storten op rek.nr. 

NL63RABO0333800656 
 

Of scan de QR code voor collecte 1 

 
 

2de Kerk 
 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk 
storten op rek.nr. NL63RABO0333800656 

 
Of scan de QR code collecte 2 

 

 
 

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij  Arie de Paauw, Johan 
Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel. 
 
De Diaconie. 
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Donatie 
 
Tijdens de dienst op 1e Paasdag speelde René de 
Jonge op de trompet. De afgesproken vergoeding 
die hij daarvoor zou ontvangen, is op zijn verzoek 
gedoneerd aan een goed doel. Het geld is 
inmiddels overgemaakt naar de diaconie met als 
bestemming de Paascollecte voor Kerk in Actie 
voor hun project in Beiroet (Libanon). Onze 
hartelijke dank! 

 

 
 

 
Langs deze weg wil ik iedereen 
bedanken voor de vele kaarten en 
telefoontjes die ik gekregen heb voor 
mijn verjaardag.  
Corrie Koen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gemeenteavond/jaarvergadering 2022 

 
Sinds 2019 hebben we geen 
gemeenteavond/jaarvergadering meer gehad. Op 
woensdag 11 mei aanstaande willen we weer een 
vergadering houden. Daar zullen belangrijke 
onderwerpen ter sprake komen zoals: 
 
Wat doet onze kerk voor de Oekraïne? 
 
Ook willen we spreken over het komend 
emeritaat van ds. L.M. Schermers en de 
visiebepaling over de toekomst van onze kerk. 
 
Binnenkort staat de agenda in de SamenWijzer en 
op 1 en 8 mei willen we de agenda ook 
publiceren in de gemeentebrief voor deze 
belangrijke vergadering. We hopen op een grote 
opkomst. 
 
Jan de Korte scriba 

                  KOFFIE 
 

Vanaf aanstaande zondag is het weer zover. 
We gaan weer gezellig iedere zondag na 
kerktijd koffie drinken met elkaar. 
De lijst om je aan te melden om koffie te 
zetten hangt op het prikbord naast de 
keuken. 
Laten we er met elkaar voor zorgen dat er 
iedere zondag een lekker bakkie gedronken 
kan worden. 
Voor aanstaande zondag zorgen we voor een 
goed gevulde koffieautomaat want na de 
dienst komt er iemand vertellen over de 
opvang die er gaat komen voor de Oekraïners 
in ons dorp en wat we als kerk voor hen 
kunnen betekenen. Belangrijk en mooi om 
met veel mensen de schouders eronder te 
kunnen zetten. 
We hopen u zondag te mogen ontmoeten. 
 
Hartelijke groet José Lankhaar. 
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Beste gemeenteleden, 
 
Een virus verspreidt zich vanuit China richting 
Europa. Paniek, zowel voor de PKN als voor onze 
kerk. Even afwachten? Helaas, al snel moet ook 
onze kerk maatregelen nemen.  
Op vrijdagmiddag 29 mei 2020 komt een 
voorbereidingsgroep in de kerkenraadskamer 
bijeen om een gebruiksplan op te stellen: Marie 
José de Gier, Jan van der Leeden, Eric Huizer en 
ondergetekende. Voor twee maanden hoopten 
wij. Twee jaar moesten wij! 
Acties, die o.a. werden ondernomen:  
1. een verplicht gebruiksplan opstellen; 
2. het aanmelden regelen, dit verzorgden 
Eric Huizer en Rob van Westen; 
3. de achterdeur sluiten, zodat geen mensen 
van twee kanten kwamen; 
4. afstand 1.5m op de grond aangeven, 
zowel buiten als binnen; 
5. handen wassen bij de ingang en vragen 
naar de gezondheid van de bezoekers; 
6. looproutes in de kerk aangeven; 
7. stoelen tussen de rijen in de kerkzaal op 
1.5m afstand plaatsen; 
8. drie stoelen naast een ander vrijhouden 
d.m.v. stopbordjes; 
9. coördinatoren kenbaar aan de gele hesjes, 
(gelukkig zonder bouwhelm) brengen 
gemeenteleden naar hun plaats. 
U bent -indien nodig- op de hoogte gehouden 
door de scriba Jan de Korte via de gemeentebrief. 
Nu nauwelijks maatregelen van kracht zijn, wil de 
kerkenraad voorzichtig handelen. De stopbordjes 
kunt u nog steeds gebruiken en de afstand tussen 
de rijen blijft gehandhaafd. Het handen wassen is 
mogelijk en er worden per dienst twee liederen 
van internet gebruikt. Ook zal het koffiedrinken 
na de dienst vaker mogelijk zijn.  
Ik wil de coördinatoren hartelijk bedanken die 
mee hebben geholpen om de veiligheid, zeker 
t.o.v. de ouderen te waarborgen. Naast de boven 
vermelde mensen, bedank ik Els van Westen, 
Bertha en Ron Welter, Piet Eikelenboom, Agnes 
Huizer, Cobie Nieuwenhuizen, Jan Klerk, Janneke 
en Ary-Jan Boer, Toos van der Leeden, Bep en 
Leen Hordijk, en Jaco Kraan.  
Onze taak zit er op en ik heb gemerkt, dat onze 
adviezen zonder opmerkingen door u werden 
opgevolgd. De gemeenteleden hebben zelf 
hieraan op een positieve manier meegewerkt. 
Bedankt daarvoor! 
 
Een hartelijke groet, 
Ruud van Mastrigt 

 
 

 

 
 
IDAHOT 2022 
Op dinsdag 17 mei is het International Day 
Against Homophobia and Transphobia. Deze 
dag is in het leven geroepen om aandacht te 
vragen voor het verschijnsel homo-, bi- en 
transgenderhaat en de sociale 
onwenselijkheid daarvan. 
 
De Roze Vieren Rotterdam organiseert samen 
met Protestants Kralingen op dinsdagavond 
17 mei een IDAHOT vespers. Tijdens deze 
bijeenkomst is er ruimte voor verhalen, 
muziek en bezinning. 
 
Het avondgebed is in de Hoflaankerk, 
Oudedijk 2. Rotterdam. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur en duurt ongeveer 55 
minuten. 
 

 

 De bloemen van zondag  

24 april zijn voor Mw. B. Hordijk als groet 

van de kerk. 
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TALENTENVEILING 2022 
 

 
 
  
Op zaterdag 14 mei 2022 houden we onze talentenveiling voor het goede doel. Het goede doel is 
natuurlijk de vluchtelingen uit Oekraïne. Het grootste deel van de opbrengst willen we aan hen 
besteden. In de eerstvolgende Samenwijzer vertellen we u iets meer over het doel. 
 
Er zijn weer mooie talenten binnen gekomen deze week: wat denkt u van een lekkere kaasfondue? Of 
een ander diner? Een grote appel-notentaart speciaal voor u gebakken of een tochtje in een 
motorboot? 
Dat klinkt toch allemaal heel aantrekkelijk?! 
 
Blijf alstublieft uw talenten aanbieden; iedereen beschikt over bijzondere talenten. Daar zijn wij van 
overtuigd! 
 
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. 
 
Naast de talentenveiling is er op 14 mei ook van alles te doen voor de kinderen, is er allerlei lekkers 
te eten en te drinken, zal er een kleine bazaar zijn en ook een plantjesmarkt. U bent vast al aan het 
verzamelen om hieraan (ook) een bijdrage te leveren?! 
 
Van harte aanbevolen door de commissie, Gera Spruijt, Marcel Lankhaar, Cobie Nieuwenhuizen, Ruud 
van Mastrigt en Els van Westen.   

Bakkers klaar? Bakken maar! 

 
Zoals u inmiddels weet wordt er op zaterdag  14 mei 2022 weer een 
talentenmarkt georganiseerd.  
Voor deze dag ben ik op zoek naar mensen die iets lekkers willen bakken en/of 
soep willen koken. Denk daarbij aan puntjes (hartige) taart, muffins, boterkoek, 
tomatensoep, groentesoep een hartig hapje of één van uw eigen specialiteiten.  
Wilt u hieraan meewerken? Laat mij dit dan weten vóór zaterdag 30 april 2022. 
Dit kan via nicolien.kortenoeven@outlook.com of 06 1149 8855. 
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp! 


