
                                                                                                                        

     Gemeentebrief 
              Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek                               

12 augustus 2022                                           www.ontmoetingskerkkrimpen.nl                                      nummer 126                                                                               

_______________________________________________________________________________________________ 

Redactie: Familie Teeuwen en Wagemakers, e-mail: zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl 

Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

Meditatief  

  

“…hij zal jouw mond zijn, jij zult zijn god zijn” Ex. 
4: 16 
 

Mozes is door God 
geroepen maar Mozes blijft 
tegensputteren. Daar 

bedenkt God iets op. Als 
Mozes - volgens zichzelf 
tenminste - niet goed van 

de tongriem gesneden is, 
dan zal Aäron hem bijstaan en bij farao het woord 
voeren. Daarom zegt God: “Hij zal jouw mond 
zijn”. En Mozes zal voor Aäron tot god zijn (in de 

vertaling uit 1951 staat zelfs ‘god’ met een 
hoofdletter).  
God heeft hoge verwachtingen van mensen en 

geeft hen soms veel verantwoordelijkheid. Een 
mens wordt god: herken je dat op een bijzonder 
moment? Soms komt iemand als geroepen, als 

verhoring van je gebed, als een geschenk uit de 
hemel. Dan is God jou in de ander heel dichtbij. 

Ds. Luci Schermers 

 

Orde van dienst voor zondag  
14 augustus. 
 
Orgelspel - Welkom en mededelingen - 
Aanvangslied 287 : 1, 2 en 5 - Stil gebed, 
bemoediging en groet - Psalm 71 : 1 en 2 - 

Gebed om ontferming - Loflied 305 - Gebed bij de 
opening van het Woord - Kinderlied 923 - 
Schriftlezing 1 Samuël 1 : 1-16 - Uit diepten van 

ellende You tube - Schriftlezing 1 Samuël 1 : 17 - 
1 Samuël 2 : 1 - Lied 152 : 1 en 2 - Verkondiging 
- Orgelspel - Lied 909 - Dankgebed, voorbeden, 

persoonlijk stil gebed en Onze Vader - Collecte - 

Slotlied 418 : 1-3 - Zegen - Orgelspel. 

 
Trouwdienst op 19 augustus 

 
Op vrijdag 19 augustus a.s. hopen Wieger 
Siebenga en Quirine Lodder in het huwelijk te 

treden. De kerkelijke inzegening is om 15.00 uur 
in onze kerk. U bent allemaal van harte 
uitgenodigd deze dienst mee te vieren. 

Na afloop is er een hapje en een drankje in de 
ontmoetingsruimte en kunnen we het bruidspaar 
feliciteren met deze bijzondere stap in hun leven. 
We wensen hen een mooie dag toe met veel 

familieleden, vrienden en bekenden om hen heen. 
 

Wel en wee. 
 
We weten dat aan het aardse leven van mw.  
G. van Dijk een einde gaat komen. 

Ze is heel rustig en vertrouwt zich toe aan haar 
hemelse Vader. We bidden voor haar en haar 
familie. 

  
De heer W. Opmeer hoopt op maandag 15 
augustus zijn verjaardag te vieren. 

Van harte gefeliciteerd, alvast een fijne dag 
toegewenst en een goed nieuw levensjaar. 

 

 

 
 

 
 
 

Voedselbank 
 

Het product voor augustus is groente in 

pot/blik. Er zijn 3 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. 

  
 

De bloemen van zondag 14 augustus zijn 

voor Dhr. Jan de Korte nog voor zijn 
verjaardag. 
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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 14 augustus zijn: 
 

1ste  Kerk in actie (Zending) 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk in actie (zending) rek.nr. NL10RABO0333800737  Of 
scan de QR-code voor collecte 1 

 
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm en inwoners 
hebben nauwelijks toekomstperspectief. BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, 
wil de leefomstandigheden in arme dorpen verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren.  
De armste inwoners krijgen hulp om stroom en water te kunnen betalen en dorpelingen kunnen een 
microkrediet aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. Dankzij een eigen inkomen, kunnen hun 
kinderen naar school en vertrekken minder jongeren naar de stad of het buitenland om daar hun leven op 
te bouwen. 
Sabah Goda begon dankzij het microkrediet van de kerk een kleine cateringzaak, waar ze bonen en falafel 
verkoopt. Met haar inkomen kan ze de noodzakelijke medische behandeling van haar dochter betalen. Kerk 
in Actie steunt het diaconale werk van de Koptisch-Orthodoxe kerk in Egypte, die mensen helpt om in hun 
dorpen de armoede te lijf te gaan. Geef in de collecte en steun dit belangrijke werk voor arme dorpelingen 
in Egypte. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

2de Diaconie 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconie op rek.nr. NL10RABO0333800737  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. 

 

Een terugblik op de koffieochtend van 10 augustus 

 
Een woensdagmorgen midden in de zomer: zo’n 20 gemeenteleden (ongeveer 70+) hebben gehoor 
gegeven aan de uitnodiging waarin die koffieochtend omschreven werd als “… een gezellige 
ochtend waar contact en ontmoeting centraal staan. Er is koffie en thee ... en gelegenheid om een 

spelletje te doen.” 
En het wás gezellig, enkele mensen hebben gesjoeld, er is een potje schaak gespeeld en er is 
gedamd, maar voor het merendeel van de aanwezigen stonden het contact en de ontmoeting 

inderdaad centraal. 
Bij het weggaan waren er positieve reacties. 
We kijken terug op een waardevol samenzijn, niet groots opgezet, maar wel iets om blij mee te 

zijn.  Bertha Welter 
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