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Meditatief  : 
 
Een gedicht voor Aan Tafel 
 
Vroeger, toen mijn broers en ik nog jong waren, 
ontbijten we op zondagen altijd samen als gezin. 
Toen we wat ouder werden kregen we allemaal 
ons eigen ritme, en schoot het gezamenlijke 
ontbijt erbij in. Op feestdagen dekte mijn moeder 
desondanks altijd nog feestelijk de tafel, met 
lichtjes en een gedicht. Zo kon je toch nog even 
stil staan bij het feit dat het een bijzondere dag 
was.  
 
Komende zondag beginnen de 
groothuisbezoeken, met als thema 'Aan Tafel'. 
Bijgevoegd gedicht van Hans Andreus zet ik 
daarvoor graag bij u op tafel: 
 

Je bent zo 
mooi 
anders 
dan ik, 
 
natuurlijk 
niet meer of 
minder 
 

maar  
 

zo mooi 
 

anders, 
 
ik zou je 
 

nooit 
 
anders dan 
anders willen. 
 
Anke Poelstra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wel en wee. 
 
In de gemeentebrief van vorige week is de 
verjaardag van mevrouw Tieleman al genoemd 
maar daar stond per abuis een andere dag 
genoemd. Nu dus alsnog de juiste dag en datum. 
 
Mevrouw E. Tieleman-Siepelinga hoopt op zondag 
6 november haar verjaardag te vieren. 
Alvast van harte gefeliciteerd, een fijne dag en 
een goed nieuw levensjaar toegewenst. 
 
Mevrouw M. de Wild is weer thuisgekomen uit het 
ziekenhuis. Het gaat goed met haar maar ze moet 
nog wel rustig aan doen. Ze dankt voor alle lieve 
kaartjes en andere blijken van medeleven die ze 
heeft ontvangen. 
 
De heer Michiel van Hulsteijn is afgelopen 
donderdag voor verdere revalidatie opgenomen in 
De State Hillegersberg, Van Beethovenlaan 60, 
3055 JD Rotterdam. Hij ligt in kamer nr. 10 op de 
tweede verdieping. Een kaartje wordt zeer op 
prijs gesteld. Wij wensen hem en zijn vrouw 
moed, geduld en sterkte. 

 
 

De bloemen van zondag 6 
november zijn  voor Dhr. V. d. Vaart voor zijn 
verjaardag.  

Voedselbank 
 

Het product voor november is spaghetti / pasta . Er 
zijn 63 tubes tandpasta ingeleverd, hartelijk dank 
daarvoor. 
 
U kunt de producten weer in de kerk inleveren. 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 
 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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Collecten 
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 6 november: 
 

1ste  Gevangenenzorg 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. gevangenenzorg overmaken op rek.nr. 
NL10RABO0333800737 
Of scan de QR code voor collecte 1 

 
2de Kerk in Actie zending Zambia 
 
Predikanten in Nederland hebben een breed takenpakket: naast de kerkdienst en het pastorale 
werk sturen ze vaak als enige betaalde kracht al het vrijwilligerswerk binnen de kerk aan. In 
Zambia zijn predikanten helemaal duizendpoten. Zeker in kerken op het platteland, waar veel 
mensen laaggeschoold zijn. Dominees gaan daar ook over de financiën van de kerk. 
Gemeenteleden stellen hen vragen over landbouw, gezondheidszorg, werkloosheid en de 
ontwikkeling van hun dorp. Als je dan bedenkt dat predikanten in Zambia vaak niet rondkomen 
van het salaris dat de kerk biedt, dan besef je dat hun werk een roeping moet zijn.  
 
Vandaag collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia. Naast 
Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een 
deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin 
naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar 
opleiding en huisvesting. Namens christenen in Zambia: bedankt voor uw bijdrage daaraan! 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Zambia overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737 
Of scan de QR code voor collecte 2  

 
  3de Werelddiaconaat (HA) 
  Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. werelddiaconaat overmaken op rek. nr.    
  NL63RABO0333800737                                                    
  Of scan de QR code voor collecte 3 

 
 
   Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 
21 o.v.v. van het collectedoel.        De Diaconie. 
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Maandag 7 november, 13.30 uur vergadering moderamen in de Ontmoetingskerk. 
 
Donderdag 10 november, 14.00 uur seniorenmiddag in ’t Voorhof. Mevr. Conny van den Eijnden 
uit Piershil komt dan met een boeiende en humoristische lezing over de betekenis en herkomst van 
voor- en achternamen. Voor vervoer kunt u, indien nodig, tot uiterlijk 8 november bellen naar Riet 
de Ridder, 0180-512 357. U bent allen hartelijk welkom, De gastvrouwen. 
 
Zaterdag 12 november, tussen 09.00 – 12.00 uur inleveren van de schoenendozen in de 
Ontmoetingskerk. 
 
Maandag 14 november, 20.00 uur, kerk raadsvergadering in de Ontmoetingskerk. 
 
Donderdag 17 november, 20.00 uur, in de Ontmoetingskerk Gespreksgroep met als thema  
“Aan tafel.”  
 
Vrijdag 18 november, 16.00 – 20.00 uur, Steek een lichtje aan ………….. 
Als vanouds is de maand november een maand van herdenken, de bladeren vallen, we staan even 
stil. Op zondag 20 november worden tijdens de dienst de overledenen van het afgelopen kerkelijk 
jaar herdacht. Een mooi ritueel: er worden kaarsen aan gestoken, er is pianospel met zang en een 
overweging. Graag willen we op vrijdagavond 18 november de kerk openstellen voor iedereen die 
een kaarsje aan wil steken voor iemand die overleden is. Dat kan een overledene van het afgelopen 
jaar zijn, maar het kan ook voor iemand zijn, die al eerder is gestorven, maar die je nooit vergeet. 
 

Groothuisbezoeken. 
 

De vier groothuisbezoeken zijn inmiddels gepland en ingedeeld en zullen vanaf 6 november tot en 
met 13 november plaatsvinden. De gemeenteleden die zich hiervoor hebben opgegeven ontvingen 
inmiddels een brief, via e-mail of op papier, waarin staat bij welke gastvrouw en/of -heer, wanneer 
en hoe laat ze verwacht worden. 
We hopen op mooie en zinvolle gesprekken en ontmoetingen met elkaar. 
Hartelijke groet van de ouderlingen. 
 

OPBRENGST ZWO DIENST 

Op 30 oktober 2022 stond de kerkdienst in het teken van de ZWO.  

De collecte heeft een bedrag van € 173,70 opgebracht. 

Het gekozen project steunt het werk van Rwandese zusters. Geen grootschalig ontwikkelingsproject, 
maar dicht aan de basis. Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken 
meer opbrengst uit hun land halen. Een getrainde boer kan zijn kinderen daardoor naar school sturen 
en zijn elektra en gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt klein, maar betekent veel in het leven van 
mensen. 

Het was een mooie dienst, bedankt voor uw bijdragen!  ZWO 
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Fruitactie 
 

 
 
Er zijn deze week 35 bakjes met fruit gevuld (twee verschillende dit jaar: één- 
en tweepersoons bakjes), één cadeautasje (een eigentijdse variant voor een jong gemeentelid) en 
twee grote papieren tassen (één bestemd voor De Uitkijk en één voor de locatie van de 
Oekraïners). 
 
Aan alles zat een kaartje met de afbeelding van de Ontmoetingskerk, op de achterkant stond 
geschreven: Dank U Heer voor al wat groeide, wind en wolken, licht en lucht, velden vol 
van goede vrucht, dank dat 1000 bloemen bloeiden. (Met een Engelse vertaling aan één 
fruitbakje en aan één papieren tas.) 
 
Het was hartverwarmend weer zoveel fruit te mogen ontvangen, dank aan alle goede gevers. Ook 
dank aan Arie de Sinaasappelman voor het fruit dat hij geschonken heeft. Het was leuk om 
woensdag samen de fruitbakjes samen te stellen en het was mooi om afgelopen donderdag alles 
weg te brengen, bij ouderen en bij diverse andere gemeenteleden. Dank daarvoor aan de senior 
contactmedewerkers!  
 
De fruitactie: een activiteit van gemeenteleden voor gemeenteleden. Zo hebben wij het inderdaad 
ervaren. Ik hoop dat dit gevoel door veel betrokkenen wordt gedeeld. 
Bertha Welter. 
 


