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Meditatief  

Soms helpt ook een (gewoon) verhaal… 
 
Een oude Chinese vrouw had twee grote 
waterkruiken die aan beide kanten van een stok 

hingen. Deze stok droeg zij op haar schouders, 
heen en weer naar de waterbron. 
Een van de twee kruiken had een barst, terwijl de 

andere perfect was en altijd een volle kruik water 
afleverde. Aan het eind van de lange tocht van de 
waterbron naar huis kwam de gebarsten kruik 

maar halfvol water thuis. En zo gebeurde het 
dagelijks dat de vrouw haar huis bereikte met 
slechts anderhalve kruik water. 
Natuurlijk was de perfecte kruik trots op zijn 

prestaties. De gebarsten kruik schaamde zich en 
voelde zich ellendig omdat hij maar de helft kon 
doen van hetgeen waarvoor hij was gemaakt. 

Na twee jaren 
van falen sprak de kruik 
op een dag tot de 

vrouw: “Ik schaam me, 
omdat de barst in mijn 
zij ervoor zorgt dat het 

water uit me weglekt, 
terwijl we naar huis gaan.” De oude vrouw 
glimlachte: “Heb je wel gemerkt dat aan jouw 

kant van de weg bloemen bloeien en niet aan de 
andere kant van de weg? Elke dag, wanneer we 
naar huis lopen, geef jij ze water. Twee jaar lang 

kon ik deze prachtige bloemen plukken om de 
tafel te versieren. Als jij niet was zoals je was, 
zou deze pracht er niet zijn om ons huis mooi te 

maken.” 

 

Orde van dienst voor zondag 10 juli. 
 
Tijdens het boerenprotest in Stroe werd uit  

1 Koningen 21 gelezen. We lezen daar over de 
koning Achab. Hij wil het bedrijf van Nabot 
uitkopen, Achab wil diens wijngaard in bezit 

hebben. Gaat het niet goedschiks, dan maar 
kwaadschiks. De boeren in Stroe associeerden dit 
verhaal met hun eigen situatie. Kan dat?  

Het thema is: De wijngaard en de moestuin. Ik 
hoop zelf voor te gaan. Van harte welkom!  

Vooraf oefenen: NLB 790 - Orgelspel - Welkom - 
Psalm 85: 1 en 3 - Stilte, bemoediging en groet - 
Psalm 85: 4 - Gebed om ontferming - NLB 790 - 

Gebed - Eerste lezing 1 Kon 21: 1-16 - NLB 756: 
1, 2 en 3 - Tweede lezing 1 Kon 21: 17-29 - NLB 
756: 4, 5 en 6 - Kindermoment en luisterlied - 

Preek - NLB 656: 1 en 3 - Dankgebed, voorbeden 
en gezongen Onze Vader NLB 1006 - Aandacht 
voor de collecte - NLB 981: 1,2 en 5 - Zegen – 
Orgelspel. 

Vakantie van 11 juli - 31 juli 2022 

Meteen na de dienst van komende zondag begint 
mijn zomervakantie. Dat betekent dat ik een paar 

weken niet in de gemeente ben. Uiteraard is er 
achterwacht geregeld. De moderamenleden zijn op 
de hoogte van de collega’s die in deze weken 

beschikbaar zijn voor noodgevallen. Ik hoop het 
niet, maar mocht er onverhoopt een predikant 
nodig zijn, dan kan het moderamen u of jou verder 

helpen.  
Vanaf 1 augustus ben ik weer aan het werk. Dan 
komt het emeritaat echt dichtbij en zal de tijd van 

afronden en afbouwen gaan beginnen. Maar voor 
nu: heel goede weken gewenst. Vaya con Dios en 
à Dieu!  ds. Luci Schermers 

 

Wel en wee 
 
Na een kort ziekbed is Ruurd Postma, de vader 

van John Postma en schoonvader van Charine 
v.d. Hoven, overleden. We wensen zijn familie en 
vrienden veel sterkte met dit verlies. 
 

In afwachting van haar nieuwe woning aan de 
Markt per 1 augustus a.s. woont mevr. Cobie 
Nieuwenhuizen tijdelijk in de Witte Brug in 

Lekkerkerk. We wensen haar daar een goed 
verblijf. 
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Wietske Schreuder heeft 8 maanden geleden haar 
knie flink verdraaid. Uiteindelijk, na behandeling 
door drie fysiotherapeuten en een orthopeed, is 

er een MRI gemaakt van de knie. Uitslag: een 
gescheurde en dubbelgeklapte buitenste 
meniscus. Begin juni heeft ze een kijkoperatie 
ondergaan, waarbij het gescheurde deel is 

weggehaald. Nu moet ze revalideren. Dit kost tijd 
en een hoop energie. We wensen haar moed en 
sterkte en weer een volledig herstel! 
 

 

 
 
 
 

      

 

 
“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 
voor SamenWijzer 37.8 over de periode 17 

juli t/m 4 september 2022 uiterlijk zondag 
10 juli a.s. bij de redactie in te leveren.” 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Voedselbank                 

 

Het product voor juli is olijfolie. Er is 1 fles 

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 10 juli zijn: 
 

1ste  Bartiméus fonds 
 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Bartiméus fonds op rek.nr. 
NL10RABO0333800737   
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 voor collecte 2  
 

 
 
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 

worden bij Arie de Paauw, Johan 
Vermeerstraat 21  o.v.v. van het collectedoel.    
De Diaconie. 
 

Zon, voorzichtig stralend 
 

Zon, voorzichtig stralend, 
God, een mens van vlees en bloed, 

die ons, hoe ver dwalend, 
lachend met een kus begroet - 

 
stil en zacht gekomen, 

dageraad in onze nacht, 
licht in zwarte dromen: 

ochtendgloren, langverwacht - 
 

Hemel, warm de aarde, 
heel mij, streel mij, smeed voortaan 

ploegen, smelt de zwaarden - 
liefde, raak de wereld aan. 

 
- André F. Troost  

 

(Uit de Petrusbrief) 
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