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Meditatief-  
 
Pinksteren: het feest van de Geest. 
Komende zondag vieren we dit. 
We vieren dat door de werking van de Heilige 
Geest de boodschap van Jezus aan iedereen 
begrijpelijk kan worden uitgelegd. In ieders taal. 
Charlotte Inkelaar – de Mos schreef het volgende 
gebed: 
 

Leer mij luisteren 
 

Heilige Geest 
die in ons leeft, 
ons bemoedigt, kracht geeft, 
die ons de weg wijst: 
Uw stille stem die mij influistert, 
leer mij luisteren. 
 
Vuur ons aan, 
wees de waakvlam in ons hart 
die heilig vuur doet ontbranden. 
Dat ik mij niet verwijder van U 
maar in verbinding blijf met U, 
als een rank aan de wijnstok. 
Leer mij luisteren, 
liefhebben en dienen.   
 
Amen 
 

Orde van dienst voor zondag 6 juni 
2022 – Pinksterfeest 
Zondag vieren we het Pinksterfeest! De Geest van 
God komt en vuurt mensen aan tot een leven van 
geloof, hoop en liefde. De kerkelijke kleur is rood, 
de bloemschikking bevat rode bloemen. 
Pinksteren heeft veel facetten. Zondag vieren we 
de verbondenheid tussen mensen. Verschillende 
talen, toch verstaanbaar. Pinksteren 2020 viel 
middenin de lockdown. We konden niet naar de 
kerk. Om ons toch met elkaar verbonden te 
weten hebben we toen een filmpje gemaakt 
waarin het vuur van Pinksteren werd 
doorgegeven. Dat filmpje zullen we nog een keer 
bekijken. Er zijn meer verrassende elementen in 
deze dienst… Ik hoop zelf voor te gaan en wens 
ons allemaal een inspirerende dienst. 
 

Orgelspel – Welkomwoord; - Psalm 87: 1, 2 
en 4 - Bemoediging - Gemeentefilm van 
verbondenheid - Gebed om ontferming - 
Loflied 705: 1 - Groet - Gebed bij de opening 
van het Woord - Lied 701: 1 en 4 - Eerste 
lezing Exodus 20: 1-17 - Lied 678: 1, 2, 4, 5, 
6 - Tweede lezing Handelingen 2: 1-17 - 
Luisterlied: Geest van hierboven (Stef Bos en 
jongerenkoor) - Aandacht voor de kinderen 
en kinderlied - Preek - Lied: Samen in de 
naam van Jezus - Pinkstercredo - Lied 704: 3 
- Dankgebed en voorbeden - Aandacht voor 
collecte - Spel van verbondenheid - Lied 687: 
1, 2 en 3 - Zegen - Orgelspel 
 
 

Trouwen van Verena en Christian 
 
A.s. vrijdag, 10 juni 2022, treden Verena van den 
Hoven en Christian Bijlsma in het huwelijk. We 
feliciteren hen van harte met deze bijzondere stap 
in hun leven. We wensen hen een mooie dag en 
Gods zegen in hun verdere leven toe. Ook de 
wederzijdse ouders natuurlijk van harte 
gefeliciteerd! 
De plechtigheid, de kerkdienst en het feest vinden 
allemaal plaats in Rotterdam. Ik hoop zelf de 
kerkdienst te leiden, Harry Uyleman zal tijdens de 
dienst de muziek verzorgen en Rianne de 
Kwaadsteniet zal als ouderling van dienst de 
huwelijksbijbel overhandigen. Op zondag 19 juni 
wil het bruidspaar na de dienst de gemeente 
trakteren en krijgt u en jij de gelegenheid hen te 
feliciteren met hun huwelijk. Hun nieuwe adres is: 
Klaverstraat 22, 2931 TL Krimpen aan de Lek. 
 

 

 De bloemen van zondag  

5 juni zijn voor Mw.Rigterink-Zieck na 

operatie. 
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Uitleg bloemschikken : 
 
In het bloemstuk ziet u tropische bloemen, 
deze steken als een vuur van de Heilige Geest 
boven alles uit. 
De petunia 's, de rode bloemen staan voor de 
mensen in alle windstreken, geworteld in 
aarde, geworteld in de voedingsbodem van 
geloof. 
 
De Heilige Geest vult telkens weer onze 
voedingsbodem. 
De steel van de vurige bloem als beeld van 
de Heilige Geest gaat dwars door het 
bloemstuk, dwars door de mensheid 
heen, als vervulling van de belofte. 
 
 
Wel en wee 
 
* Woensdag 8 juni hoopt mevrouw C.S. 
Groeneveld – van Staveren jarig te zijn. 
Alvast van harte gefeliciteerd en een goed 
nieuw levensjaar gewenst. 
* Mevrouw W. François – Wouters, die sinds 
een half jaar in zorgcentrum De Breeje 
Hendrick in Lekkerkerk woont, gaat 10 juni 
verhuizen naar een verpleeghuis in 
Hilversum. Ze komt in de nabijheid van haar 
dochter te wonen. Haar adres wordt: Gooiers 
Erf, Van Riebeeckweg 50, kamer 220, 
1212EM Hilversum. 
We wensen haar daar een goede tijd toe. In 
de Pinksterdienst van komende zondag ligt er 
een kaart voor haar klaar, waarop iedereen 
zijn of haar naam kan schrijven: een 
gezamenlijke afscheidsgroet van de 
Ontmoetingskerk. 
 

 
 

Voedselbank                 

 

Het product voor juni is rijst. Er zijn 33 
potten pindakaas 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 5 juni zijn: 
 

1ste Kerk in Actie zending 
(Pinksteren Zuid-Afrika) 

Zuid-Afrika: Bijbel brengt arme boeren in actie 
 

Toelichting bij de collecte 
Vandaag vieren we Pinksteren: het feest waarin 

God ons Zijn Geest gaf. Hoe mooi en belangrijk is 
het om begeesterd te raken. Gods Geest kan ons 

helpen bergen te verzetten. Gods Geest geeft ons 

hoop. Pinksteren is een feest van hoop. 
 

Vandaag collecteren we via Kerk in Actie voor 
mensen in Zuid-Afrika, in KwaZulu-Natal, die alle 

moed verloren waren. Ze leven al generaties lang 

in armoede en weten soms niet hoe ze dit ooit 
kunnen doorbreken. Een Zuid-Afrikaanse 

organisatie weet hun wanhoop om te zetten in 
hoop en actie. Ze brengen mensen bij elkaar en 

gaan eerst samen de Bijbel lezen. Verhalen die 

hen inspireren en laten zien dat God mensen 
kracht geeft in moeilijke omstandigheden. Daarna 

leren ze hen hun grond te verbeteren en te 
bewerken, waardoor hun voedselopbrengst 

verhoogt. Ze leren kleine handeltjes op te zetten. 
En als ze zien dat hun leven erop vooruit gaat en 

dat goed samenwerken loont, raken ze 

begeesterd. 
 

Bedankt voor jullie steun voor dit hoopvolle werk 
in Zuid-Afrika. Uw bijdrage voor dit doel kunt u 

o.v.v. Missionair werk storten op rek.nr. 

NL10RABO0333800737 
Of scan de QRcode voor collecte 1 

            
2de kerk 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconie 
storten op rek.nr. NL63RABO033380065 

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. 
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