Gemeentebrief
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

13 november 2020
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
35
_______________________________________________________________________________________________

Meditatief

Belijdenis doen?

“Voor ieder van ons een plaats aan de tafel”. Naar dit
lied luisterden we vorige week. Het is deze week
steeds in mijn gedachten. “Voor jong en voor oud een
plaats aan de tafel, voor iedere vrouw, voor iedere
man”. Woorden uit lied 388 (NLB). Een prachtige tekst
en een vreugdevolle melodie, een lied om blij van te
worden. Wat een verschil met de manier waarop deze
week homosexualiteit en kerk in de media verschenen.
Daar word ik boos en verdrietig van! Ouders zetten op
verzoek van de school een handtekening dat zij een
homosexuele leefwijze afkeuren. En in de media is dan
de conclusie al snel dat dit het standpunt is van DE
kerk, HET geloof en van DE Bijbel. In veel plaatselijke
kerken is tegenwoordig gelukkig alle ruimte voor
homo’s en lesbiennes, voor iedere man, voor iedere
vrouw. Ik prijs mij gelukkig predikante te zijn van een
gemeente waar die ruimte er is en waar (ouders van)
homosexuele mensen zich thuis voelen. Vorige week
sprak ds. de Reuver namens de PKN een
schuldbelijdenis uit over de houding van de kerken in
het verleden t.o.v. de Joden. Ook rond homosexualiteit
zijn er in het verleden verkeerde keuzes gemaakt,
waardoor mensen totaal klem kwamen te zitten,
waardoor mensen de kerk de rug toe hebben gekeerd.
Misschien tijd om als PKN ook een schuldbelijdenis uit
te spreken naar de LHBTI-gemeenschap? ds. Luci
Schermers

Misschien heb je er wel eens over nagedacht en is het
er nooit van gekomen. Misschien volg je al een paar
jaar catechese en is het nu de tijd om belijdenis te
doen. Er heeft zich iemand gemeld die graag hierover
in gesprek wil gaan. Wil jij, wilt u meer weten? Bel
010-451.78.40 of mail
dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl .

Orde van dienst.
Doordat een predikant haar preekbeurt teruggaf
vanwege het coronavirus is aan een van onze
preeklezers gevraagd vanmorgen in de dienst voor te
gaan. We wensen Marianne van der Bas sterkte en
Gods zegen!
Orgelspel - Welkom door de ouderling –
Psalm 117a:1 en 2 - Votum en groet –
Lied: Laudate Dominum –
Gebed voor de nood van de mensen –
Psalm 96a : 1-4 - Moment voor de kinderen –
Gebed voor de opening van de bijbel –
Eerste lezing: Ezechiël 34: 11-17 –
Psalm 23 : 1 - Tweede lezing: Matt. 25: 31-46 –
Lied: Ubi caritas - Overdenking –
Orgelspel - Lied: Jezus u bent het licht in mijn leven Gebed - Slotlied: Halleluja (Handel) –
Zegen - Orgelspel

Lichtjesavond
Vrijdag 20 november 16.00 - 20.00 uur

Lichtjesavond
Volgende week zondag is het de laatste zondag
van het kerkelijk jaar. We noemen de namen van
de overledenen uit onze gemeente. Vorige jaren
was daarna voor iedereen gelegenheid om een
kaarsje te branden. Vanwege de beperkende
maatregelen kan dat dit jaar niet.
Daarom is de kerk op vrijdag geopend van
16.00 - 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom
om even binnen te lopen. Je kunt een kaarsje
aansteken, er is rustige muziek, een gedicht om
te lezen, een mooie bloemschikking.

Welkom!
Eredienst volgende week:
Zondag 22 november
Laatste zondag kerkelijk jaar
10.00 uur ds. L. schermers

Bijbelkring: “Aan tafel”
Vanwege de beperkende maatregelen kan ook de
komende week de bijbelkring niet doorgaan. Erg
jammer, we hopen op betere tijden!
Redactie: Familie Teeuwen en Wagemakers, e-mail: zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Product van de maand.

Wel en wee.
* Deze week zijn er weer een aantal 70+-ers jarig:
Dhr. L. Hordijk op13 november,
Mevr. J. Eikelenboom-Verheij op 14 november,
Mevr. L. Landman-Meerkerk, ook op 14 november
en mevr. J. van den Dool-van Dijk op 20 november.
Van harte gefeliciteerd vanaf deze plaats, een mooie
dag, ondanks de beperkingen en een goed nieuw
levensjaar in gezondheid toegewenst!
* De kerkdiensten, met geluid én beeld, zijn helaas
nog slechts door maximaal 30 mensen (exclusief de
mensen met een taak en kinderen van de basisschool)
te bezoeken.
Mooi is dat er nu dus ook beeld is, we hopen dat beeld
erbij ondanks alles, wellicht voor nog meer
verbondenheid met elkaar zal zorgen!

Aanmelding voor de eredienst.
Wanneer u of een gezinslid behorend tot hetzelfde
huishouden corona-gerelateerde klachten heeft, dient
u de eredienst niet te bezoeken.
Wilt u als één opgegeven huishouden tegelijkertijd
binnenkomen.
Dit vergemakkelijkt voor de coördinatoren het naar de
plaats brengen in de kerkzaal. Wanneer u een dienst
wilt bezoeken, dient u zich per eredienst aan te
melden, Hierbij volgt de procedure.
A. U meldt zich aan per e-mail
eredienstontmoetingskerk@gmail.com met de opgave
van naam, adres en het aantal personen.
B. Mensen die geen e-mail hebben, kunnen zich
aanmelden via de voicemail van de Ontmoetingskerk.
Het telefoonnummer van de kerk hiervoor is (0180)
519145.
C. Het aanmelden is elke week mogelijk tot uiterlijk
vrijdagavond 22.00 uur. Wilt u zich aan die tijd
houden, dan kan de commissie de aanmeldingen tijdig
verwerken. U krijgt van de aanmelding bericht.
Welkom in de dienst en bedankt voor uw
medewerking!
(Men kan zich ook aanmelden met de
aanmeldings-app)

Bloemen.
De bloemen van zondag 15 november zijn
voor de hr. L. Hordijk voor zijn verjaardag.
Tweede bos bloemen is voor Mw. G. v.d.
Hooven voor jarenlang kindernevendienst te
hebben geleid.

Het product voor november
is Spaghetti/pasta, er zijn al
25 pakken ingeleverd.
Het inzamelpunt blijft de
schuur van Arie de Paauw,
Joh. Vermeerstraat 21.

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, daar de kerkdiensten door een beperkt
aantal mensen worden bezocht. Bij voorbaat
bedankt.
•
Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v.
Kerk storten op NL63RABO0333800656
•
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u
o.v.v. Collectedoel storten op
NL10RABO0333800737
De collectedoelen 15 november zijn:
1ste Kerk in Actie najaarszending
Indonesië - Kerk met vrouwen in de hoofdrol
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen
een belangrijke rol in de samenleving, vooral in
de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en
gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de
vrouwen die de handen uit de mouwen steken
en de sociale en pastorale activiteiten van de
kerk
vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op
Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat
een netwerk van actieve vrouwen die een
belangrijke rol spelen in kerk en samenleving.
Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding,
naaien en maatschappelijk werk. Steun het
opleiden van deze vrouwen met uw
najaarszendingscollecte!
2de Diaconie
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd
worden bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat
21 O.v.v. van het collectedoel.
De Diaconie

Bericht van V&T
Vanwege de veranderde corona-maatregelen kan de

13 november niet
doorgaan. We hopen deze op een later tijdstip
filmavond op

te kunnen organiseren!

Afgelast
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Wij geven de pen door aan …
de familie Boer (Arij-Jan,
Janneke, Maarten, Iris en
Jasmijn)
Hoe beleef je deze tijd,
wat valt je zwaar of wat valt juist mee?
Begin maart hebben we net voor de lockdown nog een
verjaardag kunnen vieren waarbij we veel familie en
vrienden hebben gezien. Niet wetende dat we daarna
niemand meer zouden omhelzen of knuffelen. Zeer
onrealistisch, maar nu bijna normaal.
De wereld is veranderd.
De kinderen hebben thuis online onderwijs gevolgd, dit
is steeds prima gegaan. Arij-Jan werkt al sinds maart
thuis en is nog geen een keer terug geweest op
kantoor. Best pittig om steeds thuis te zijn. Janneke is
gewoon aan het werk als wijkverpleegkundige,
gelukkig de deur uit. Wel anders werken met steeds
alert zijn op klachten die op Corona kunnen duiden bij
cliënten en collega’s.
Deze tijd heeft zeker voordelen, want dagelijks kunnen
we met elkaar eten, we zijn meer samen. Meer rust in
huis. We wandelen veel (zonder kinderen).
Helpt het geloof daarbij en wat geeft je moed
om door te gaan?
Het was onwerkelijk dat de kerkdiensten niet meer
door gingen. Fijn dat dat later en nu weer mogelijk is.
We zijn trots op onze gemeente dat we dit met elkaar
kunnen organiseren. Ook in het begin met veel
gezinnen en jongeren kaartjes bij andere kerkleden
gebracht. Het omzien naar elkaar doen we nog steeds.
We vertrouwen erop dat we ooit weer uit volle borst
mee kunnen zingen in de kerk en uitgebreid bij kunnen
kletsen met een kop koffie in de Ontmoetingsruimte.
Wij geven de pen door aan……Etty Tieleman

Er is weer kindernevendienst
Komende zondag, 15 november, is er
weer kindernevendienst. Over veertien
dagen begint de adventsperiode en dan
is er elke adventszondag
kindernevendienst in verband met het
adventsproject.
Vergeet niet de kinderen apart aan te
melden.

Dit stukje gaat over de adventstijd.
In de advent bereiden we ons voor op het
kerstfeest. Dit jaar willen we uw en jouw
aandacht vragen voor het kerstengelenproject (in
vorige gemeentebrieven heeft u daar meer over
kunnen lezen).
Wij willen u en jou vragen zich aan te melden om
vier weken lang een kerstengel te zijn voor een
ander, een vorm van omzien naar een
gemeentelid of dorpsgenoot, extra waardevol in
deze verwarrende tijd!
De ‘directie ‘ van het uitzendbureau voor
kerstengelen bestaat uit:
1.ds. Luci Schermers, postvak in
kerkenraadskamer
(dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl )
2.Ellen van Westen
(ellen@rway.nl )
3.Quirine Lodder, Groenland 56
(quirinelodder@outlook.com)
4.Toos van der Leeden, Tjalkstraat 12,
(toosvdleeden@hotmail.com )

Dus… meld je aan om kerstengel te zijn!
Dat kan heel eenvoudig door een briefje te
bezorgen bij één van bovengenoemde mensen of
in de brievenbus van de kerk, maar een mail
sturen is natuurlijk ook mogelijk.
Wij worden op handen gedragen
Wij worden op handen gedragen
‘t is God die zich liefdevol ontfermt.
Hij trekt met ons mee door de dagen
waarin hij voor ‘t onheil beschermt.
Door God en met engelen omgeven
beveiligd de Heer ons bestaan
want God blijft er altijd naar streven
dat ’t ieder van ons goed zal gaan.
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Gerlinda 10 jaar lid van het kindernevendienstteam
In het seizoen 2008-2009 kwam Gerlinda van den Hoven het team van de kindernevendienst versterken. Met haar
onderwijservaring was zij een enorme aanwinst. Ze was bevlogen en draaide haar hand niet om voor sketches in
de advents- en 40-dagenperiode. Het hectische palmpasenstokken maken werd dikwijls onder haar supervisie
gedaan, met trotse kinderen en blije gemeenteleden als resultaat.
Menig keer vergaderden we ten huize van de familie Van den Hoven in hun vorige huis aan de Molendijk en later
in hun idyllisch gelegen woning aan de Spitsbergen. Er was altijd een gezellig onthaal en in een goede sfeer
kwamen we tot geïnspireerde ideeën.
In 2018 vroeg haar onderwijstaak heel veel van haar en werd ze slapend lid van ons team. Wel regelde ze
meteen een vervangster: haar zus Bettina. Het idee was, om later weer mee te gaan draaien, maar ze heeft nu
aangegeven dat ze wil stoppen, waar we alle begrip voor hebben.
Beste Gerlinda, graag bedanken we je voor tien jaar kindernevendienstwerk dat je met hart en ziel deed. Je bent
een kanjer! Als dank voor al je werk, zul je een kleine attentie ontvangen die je licht brengt in de donkere dagen
rond kerst. Geniet ervan!
Namens de leiding van de kindernevendienst, Klaas Rigterink

Bijbelse digitale PUBquiz
Wat was het een leuke, inspirerende, creatieve
avond! Alle groepen waren enthousiast bij het
beantwoorden van de vragen, maar zeker ook met
de creatieve opdrachten. Hieronder een paar foto’s.
In het volgende nummer van SamenWijzer meer.
De winnaars? Het team “De Aanhangers” met
daarin Hans en Gerlinda, Charine en John, Verena
en Chris! Zij scoorden 145 punten, wonnen het
soeppakket en konden met elkaar een bord
linzensoep gaan eten. Als tweede eindigde
WieWeet (fam. Hordijk) met 130 punten en als
derde De Zwarte Kous (fam. vd Vaart) met 126
punten.

Goed nieuws
Nadat ik 8 mei ben geopereerd aan mijn linkerlong en
het longvlies is gelijmd , zijn de foto ,s van de tumor
en de long telkens stabiel, er ontstaat ook geen vocht
meer en heb ik weer voldoende lucht. Daardoor is mijn
lichamelijke conditie sterk verbetert. Ik ben bijzonder
dankbaar en blij dat de situatie zich zo ontwikkeld. Ook
wil ik alle mensen bedanken die mee hebben geleefd;
in welke vorm dan ook.
Ook wil ik langs deze weg mijn waardering uitspreken
over de dienst met beeld afgelopen zondag. Je beleefd
de dienst veel meer. Mijn complimenten voor alle
mensen die hier bij betrokken zijn
Martin Koen.

Om liefde gaan wij een leven, zeilen wij
over de zee,
vliegen wij langs de hemel,
om liefde gaan wij een leven
met licht en met donker mee.
Vogeltje van de bergen, wat zwoeg je
dapper voort?
Om wat ik uit de verte van liefde heb
gehoord.
- Huub Oosterhuis

Beluister op mijnkerk.nl ook de podcast
waarin Huub Oosterhuis zelf dit geliefde
gedicht voordraagt.

