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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 
Meditatief 

Een gebed op weg naar 4 en 5 mei  

God, we danken u voor de vrijheid die we 
hier in Nederland hebben. dat we kunnen 
leven in een land waar je nog steeds kunt 
zeggen wat je wilt. Dat we de vrijheid hebben 
om te geloven en niet te geloven. Dat 
niemand hetzelfde hoeft te zijn om in vrede 
te kunnen leven. Doordring ons van het besef 
hoe kostbaar die vrijheid is. Geef dat we ons 
ervan bewust zijn dat samenleven ook 
betekent dat je niet altijd je eigen zin kunt 
doen en dat de ene groep zijn wil niet zomaar 
op kan leggen aan de andere.  

Uit Oase, jaargang 9, nummer 4 

 

Orde van dienst 1mei 2022 

In deze dienst gaat mw. drs. M. Pieterse uit 
Nieuwerkerk aan den IJssel voor. Het is de 
derde zondag van Pasen, Misericordia Domini 
(de barmhartigheid van de Heer). Voor de 
dienst luisteren we naar een Taizelied: 
Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
Vertaling: de barmhartigheid van de Heer zal 
ik altijd bezingen. Een goede dienst gewenst!  

Welkom - Aanvangslied 218:1,2,3 - Stil gebed 
- Begroeting - Drempelgebed - Lied 218:5 - 
Gebed om ontferming - Lezing van de tien 
Woorden als lofzegging, gemeente herhaalt 
de woorden: Geprezen zijt Gij in eeuwigheid - 
Luisterlied 33 - Gebed van de zondag - 
Schriftlezing: Jesaja 61:1 t/m 3 - Luisterlied 
530 - Schriftlezing Johannes 21:1 t/m 17- 
Lied 339a - Overdenking - Orgelspel - Lied 
644 - Dank, voorbede, stil gebed en ‘Onze 
Vader’- Slotlied 657:1,4 - Zegen - Wilhelmus - 
Collecte bij de uitgang 

 
 

 
Kindernevendienst  
 
Vandaag 1 mei en 8 mei is er vanwege de 
meivakantie geen kindernevendienst.  

 
 
Wel en Wee  

De volgende 70+ gemeenteleden hopen de 

komende week hun verjaardag te vieren:  

De heer A.A. Wagemakers op maandag 2 mei 
en mevrouw C. M. Opmeer-Rijken en de heer 
K. Rigterink op dinsdag 3 mei.  

Allen vanaf deze plaats alvast van harte 
gefeliciteerd.  

Een fijne, zonnige dag toegewenst en een 
goed nieuw levensjaar.  

 

18 mei - Thema-avond:  
God in de supermarkt.  

Staat de datum al in uw agenda? Zie 
SamenWijzer. Op de volgende gemeentebrief 
meer informatie! 

. 
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. 
 
Hartelijke groet José Lankhaar. 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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Beste gemeenteleden, 
Hartelijk dank voor uw belangstelling in 
verband met mijn gezondheid. Dat heeft mij 
goed gedaan.  
Voor de breuk in het middenrif krijg ik 
maagbeschermers. Hoop nu snel van de pijn 
af te zijn. 
Met een hartelijke groet, 
Dick Eikelenboom 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Voedselbank                 

Het product voor mei is pindakaas.                 
Er zijn 34 potjes/pakjes pastasaus 
gebracht, hartelijk dank daarvoor.  

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 1 mei zijn: 
 

1ste Instandhouding eredienst 

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

 
Of scan de QRcode voor collecte 1 

 
 

2de Diaconie 
 

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

 De bloemen van zondag  
1 mei zijn voor familie Heijnis, als groet van 
de kerk.   
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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. 

 

KERKEN VOOR OEKRAINE  

Op 28 april 2022 zijn ongeveer 20 Oekraïense 
vluchtelingen vanuit sporthal De Meent in 
Schoonhoven overgebracht naar een oud-
kantoorpand (Crempene) aan de Dorpstraat 
59A te Krimpen aan de Lek. Volgens de 
locatiemanager is door de vluchtelingen 
enthousiast gereageerd op de locatie. Fijn. 
Afgelopen week hebben vrijwilligers uit beide 
kerken gecoördineerd door ambtenaren van 
de gemeente Krimpenerwaard de laatste 
schoonmaak- en inrichthand gelegd aan het 
grote pand, de doucheruimte en de 
keukenunit. Deze laatstgenoemde ruimte is 
niet alleen geschikt om te koken, met elkaar 
te kunnen eten, maar is ook bedoeld als 
gemeenschappelijke ruimte voor een spelletje 
en waar tv gekeken kan worden. Er is een 
koffiezetapparaat aanwezig en natuurlijk 
ontbreekt ook een waterkoker niet.  

Vanaf mei 2022 is een zaal van de 
Hervormde Gemeente (’t Voorhof) 
beschikbaar voor met name ontmoeting. Ook 
Oekraïense vluchtelingen die in gastgezinnen 
verblijven zijn hier van harte welkom. Deze 
ruimte is geopend op dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 10.00 -15.00 uur. We hebben met 
elkaar afgesproken dat de Ontmoetingskerk 
zorgt voor gastvrouwen en/of -heren op 
vrijdag in ’t Voorhof. We zullen zien hoe het 
gaat lopen, maar met elkaar gaat het zeker 
lukken.  

Indien u een activiteit wilt organiseren 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.  

Helpt u mee? Aanmelden of vragen: 
diaconie@ontmoetingskerkkrimpen.nl  

Werkgroep ‘Kerken voor Oekraïne’ 
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TALENTENVEILING 2022 

 

 
Aanbieden diensten en brengen spulletjes bazar 

  

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.  

Er komen momenteel niet zoveel talenten binnen. Helaas! 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 vanaf 10:00 uur 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. Bent 
u al aan het verzamelen om hieraan (ook) een bijdrage te leveren?! We zijn op zoek naar kleine 
woonaccessoires, vazen, bloempotten en plantjes of stekjes, spellen en legpuzzels.  

Op 7 mei tussen 10 en 12 uur en op 12 mei tussen 19 en 20 uur kunt u uw spullen inleveren via de 
achteringang van ons kerkgebouw.  

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

                                             

             Intekenlijsten activiteiten 

Omdat er talenten zijn die wat lastiger in een veiling aangeboden kunnen worden, zijn er daarvoor 
intekenlijsten.  

Het gaat hier bv om workshops roos haken en gebarentaal of om een ‘patathappening’ waar vele 
mensen aan kunnen deelnemen. Ook kunt u zich aanmelden voor een live concert van Harry.  

Voor al deze bijzondere activiteiten hangen er vanaf vandaag intekenlijsten in de 
Ontmoetingsruimte.  

Als u niet in de kerk aanwezig bent, kunt u zich ook aanmelden bij een lid van de commissie.  

Ook deze activiteiten van harte aanbevolen door de commissie, Gera Spruijt, Marcel Lankhaar, 
Cobie Nieuwenhuizen, Ruud van Mastrigt en Els van Westen.  
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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. Dit kan via 
nicolien.kortenoeven@outlook.com of 06 1149 8855. 
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp! 


