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Dienst van deze morgen:  
ds. L. Schermers  

Lezing Gen. 50: 7- 26  
Lezing Lukas 21: 5-9, 28  

 

Liturgisch bloemschikken. 
Blijf geborgen in je naam  

Wees als een mens gezegend  
om wat je hebt gezegd, om wat is verzwegen,  

de rafels van je hart omdat je bent gesleten.  

Om je wezen, zwak en sterk,  
leven is een mensenwerk. 

  
Blijf geborgen in je naam.  

Wees als een mens gezegend  
om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten,  

wat soms is misgegaan, de scherven die je maakte.  

Onvermijdelijke pijn  
voor wie mensen moeten zijn. 

  
Blijf geborgen in je naam.  

Wees als een mens gezegend  

om je vasthoudendheid, om je angsten in het donker,  
de pijnen in je lijf, en je geloof in morgen.  

Wisselvallig is het tij  
voor wie mensen kunnen zijn. 

  

Blijf geborgen in je naam.  
Wees als een mens gezegend,  

om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten,  
je liefde en je hoop, de keren dat je lacht .  

Alle zegening en heil  
van wie mensen mogen zijn.  

 

Blijf geborgen in je naam.  
Wees als een mens gezegend  

om heel je reisverhaal met alle mensenfouten,  
om vriendschap en begrip, en ongeschokt  

vertrouwen.  

Om het leren mettertijd  
van de naam " Ik zal er zijn "  

 
Blijf geborgen in je naam,  

Wees al een mens gezegend.  
                                             Gonny Luypers  

 

In de spiegel zien we de glans van de herinneringen.  
De kapotte stukken geven het verdriet weer  

vanwege de gebrokenheid van ons bestaan en het 
moeten missen  

van hen die dierbaar waren.  

In de spiegel zien we het licht dat niet dooft.  
De verschillende bloemen in verschillende kleuren  

 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar  
Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk 

jaar. We noemen de overledenen uit de gemeente van 
het afgelopen jaar bij name en daarmee zijn ze als het 

ware weer even in ons midden. U en jij krijgt ook zelf 

de gelegenheid om een lichtje aan te steken voor 
iemand die kort of lang geleden overleden is. Deze 

zondag wordt ook Eeuwigheidszondag genoemd: we 
blikken terug, maar kijken ook vooruit naar leven 

verder dan de dood.  

 
Pastoraal inloopuur  

Komende donderdag 24 november is de laatste 
donderdag van de maand en daarmee is er weer de 

mogelijkheid om binnen te lopen in de 
kerkenraadskamer. Alleen…. de ochtend is al 

volgeboekt. Was u van plan om langs te komen, wilt u 

mij dan bellen of mailen? Dan maken we een afspraak 
voor een ander moment. ds. Luci Schermers  

 
 

                         Engelenproject  

               
* Wie kan kerstengel worden? Iedereen die het 

belangrijk en leuk vindt om iemand die wat extra 
aandacht en licht verdient te verrassen. Van groot tot 

klein.  

* Het mooie is dat je zelf bepaalt hoe je deze rol 
invult. Het gaat om handelen vanuit je hart en niet om 

hoeveel geld en tijd je investeert.  
*Wat precies de bedoeling is leest u in de 

gemeentebrief, die u bij de Samenwijzer hebt 
gekregen.  

* Ook vandaag staat de doos in de ontmoetingsruimte 

waarin u een strookje kunt doen om u aan te melden 
als kerstengel.  

* Op dinsdagavond 22 november worden engelen en 
begunstigden aan elkaar gekoppeld. Deze week krijgt 

u de naam door zodat de kerstengel vanaf volgende 

week zijn werk kan gaan doen…  
* Hebt u zich nog niet aangemeld dan kan dat nog tot 

22 november via de mail of per telefoon bij het 
engelenuitzendbureau, t.w. Nicolien Kortenoeven, 

Hans van den Hoven, Bep Hordijk en ds. Luci 
Schermers  

 

De bloemen van deze zondag gaan naar.... 
… mw. J. v.d. Dool-v.Dijk voor haar verjaardag. 

 
Koster 

19-11 t/m 02-12 dhr. C. v. d. Schans  
 

Kerkdiensten 27 november 

10.00 uur Ds. van Midden  



  
Voedselbank zoekt vrijwilligers 

De Voedselbank Krimpenerwaard voorziet in een grote 
behoefte binnen de Krimpenerwaardse gemeenschap. 

Elke vrijdagmorgen worden voedselpakketten in 
Schoonhoven opgehaald en gedistribueerd door heel 

de Krimpenerwaard. Voor Krimpen aan de Lek wordt 

dit door 1 persoon gedaan. Deze meneer uit 
Lekkerkerk gaat aan het einde van dit jaar hier echter 

mee stoppen. Om dit goede werk in stand te houden, 
vragen wij als diaconieën van beide kerken vrijwilligers 

die op een vrijdagochtend deze voedselpakketten 

willen ophalen om in Krimpen aan de Lek te bezorgen. 
Als er meerdere mensen hiervoor zich opgeven kan dit 

in toerbeurt worden gedaan en komt niet alles op de 
schouders van één persoon. U kunt u aanmelden bij 

de hervormde diaken Teun Naaktgeboren, telefoon: 
06-37297042 of mail: teunnaaktgeboren@hotmail.com 

 

De Evangelisatiecommissie zoekt……..  
Op 25 november a.s. staan wij met een kraam op de 

Najaarsmarkt. Wij zoeken nog een zeil dat gespannen 
kan worden achter de kraam zodat we bij slecht weer 

droog staan. 

En een jerrycan met kraantje zodat we water kunnen 
tappen. Wie kan ons hier aan helpen. 

Telefoon: 0180-519423 Nel v.d. Schans of  
0180-515586 Hetty Klerk 

 
Najaarsmarkt op 25 november  

- Evangelisatie commissie  

De eerste Najaarsmarkt op het nieuwe plein, in ons 
vernieuwde centrum van Krimpen aan de Lek en daar 

hebben wij, als evangelisatie commissie van beide 
kerken, een plekje, een kraam! Hoe mooi is het dat 

we, te midden van allerlei belanghebbende 

dorpsgenoten/bedrijven/organisaties met verschillende 
doelen, ook een kraam mogen bemannen/bevrouwen! 

Wat doen we daar? We delen uit! We schenken koffie 
voor iedereen. De koffie is gesponsord door dhr. 

Wiersma van Albert Heijn, evenals de kraam. Hier zijn 

we erg blij mee. We delen verder ook nog van alles 
uit; bladen, tijdschriften, enz. We hebben boeken en 

Bijbels ter inzage en/of verkoop (van Brugzicht), o.a. 
dagboekjes, cadeau boekjes, boeken en boekjes over 

verschillende onderwerpen, natuurlijk kinderboeken en 
-bijbels, boekenleggers, kerst dvd en alles voor 

redelijke prijzen, want het is markt! Er zijn ook kaarten 

te koop voor goede doelen (Misschien alvast voor 
Kerst?) Op deze manieren o.a. mogen we het 

Evangelie delen met iedereen!  
Graag willen we u/jullie allemaal uitnodigen een kijkje 

te komen nemen, een kopje koffie bij ons te drinken 

en met ons te zijn deze dag. Natuurlijk voor de 
gezelligheid, maar zeker voor de support! Laat je zien! 

Dit is geen actie/kraam van de enkeling, maar van ons 
christenen/kerkmensen samen!  

We zijn er, te midden van alle andere doelen. Het is 
een manier om onze “rol” in het dorp uit te drukken. 

We laten iets zien van waar we méé en vóór staan en 

wat dit voor ons betekent in ons leven. Deze markt is 
op 25 november van 16.00 – 21.00 uur.  

Als u/jij ons misschien wilt helpen, op een of andere 
manier, dan bent u/je natuurlijk ook van harte 

welkom! [ Info: Hetty Klerk tel. nr. 0180515586 en 

Petra Heuvelman tel.nr. 06 28518960 ]  

 
Omzien naar elkaar  

Dhr. R. Tieleman  
Erasmus MC  Afd. Hematologie unit 5 Zuid, k. 515  

Postbus 2040  3000 CA Rotterdam  
 

Mw. A. Koedijk - Oostwouder  

Hospice Gorinchem  
Haarstraat 29,  4201 JA Gorinchem.  

 
Mw. S. Bouwman  

GGZ Rivierduinen Afd. D k. 4  

Jac. P Thijsselaan 45  2803 RT Gouda.  
 

Kinderkerstfeest  
Zondag 18 december staat de ochtenddienst in het 

teken van kerst voor kinderen. Net als andere jaren is 
de leiding van de kindernevendienst al weer druk 

doende met de voorbereiding van een musical. Alle 

kinderen die met de kindernevendienst meedraaien, 
mogen hieraan meedoen. De kleinsten krijgen geen 

tekst, maar ze zullen wel meezingen op het podium. 
We gaan daarmee al oefenen tijdens de 

kindernevendiensten in de adventstijd, dus hopelijk 

zijn de kinderen de komende zondagen in de kerk. Op 
18 december is natuurlijk iedereen welkom, opa’s en 

oma’s en ook kinderen die anders nooit in onze kerk 
komen. Het wordt vast een mooi feest!  

 
Flessen Actie  

De kinderen doen dit jaar niet alleen mee met de 

musical, maar ook met een inzamelactie die bij dit 
project past. De opbrengst van deze Rainbow actie is 

voor kinderen met een handicap in Pakistan. Het is de 
bedoeling dat de kinderen thuis lege flessen inzamelen 

en het statiegeld op zondag inleveren voor de actie.  

Als dit te lastig is, kunnen de flessen ook in de kerk 
worden ingeleverd. Ook oudere jongeren of jonge 

ouderen of ouderen zonder kinderen kunnen natuurlijk 
meedoen met deze actie! De kindernevendienst heeft 

hiervoor zondags een speciale Rainbowspaarpot die vol 

moet. De flessenactie duurt t/m 18 december en we 
hopen dat we hiermee veel kinderen in Pakistan 

kunnen helpen, dus doet u mee? Om het voor de 
kinderen wat concreter te maken, krijgen ze vandaag 

allemaal een placemat-kleurplaat mee. Daarop staat 
informatie over de actie. Het is de bedoeling dat de 

kinderen de plaat thuis kleuren en gebruiken. Meer 

informatie hierover vindt u op facebook: 
www.facebook.com/groups/kidsinactie.  

 
Dromen gevraagd  

We kunnen natuurlijk niet alles verklappen, maar wel 

dat het in de musical gaat over dromen van iets moois. 
Daarvoor willen we graag de hulp van de kinderen. Het 

is de bedoeling dat de kinderen thuis op een A-4 
formaat een tekening van een mooie droom maken. 

Waar dromen zij van? (Geen enge dromen dus.)  
De tekeningen moeten uiterlijk op 11 december 

worden ingeleverd bij de leiding van de 

kindernevendienst. Dan kunnen ze bij de musical 
worden gebruikt. Dit is natuurlijk geen verplichting, 

alleen voor kinderen die graag tekenen of knutselen.  
De leiding van de kindernevendienst wenst u allen een 

fijne adventsperiode.  

 

mailto:teunnaaktgeboren@hotmail.com
http://www.facebook.com/groups/kidsinactie
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“Vrienden van Israël in de Krimpenerwaard” 

nodigen u uit op onze Israël avond, welke gehouden 
wordt op dinsdagavond 22 november  

in gebouw Berea aan de Dorpsstraat 15-2935 AA 

Ouderkerk aan de IJssel. Live spreker: Cor Verkade. 
Thema van deze avond is: Israël en de Volkeren.  

Aanvang is 20.00 uur, vanaf 19.30 uur inloop. U bent 
van harte welkom.  Gratis entree.  

 

SCHOENMAATJES GEZOCHT  
Een cadeau van kind tot kind!  

Ook dit jaar organiseren de diaconieën van beide 
kerken weer de jaarlijkse “actie Schoenmaatjes” van 

stichting Edukans. Een actie waarbij de kinderen van 
Nederland een schoenendoos met schoolspullen, 

speelgoed en toiletartikelen vullen en versieren voor 

kinderen in arme landen die dan onverwacht een 
cadeautje ontvangen.  

Inmiddels hebben al meer dan 2,6 miljoen kinderen 
meegedaan aan de schoenendoosactie. We hopen 

natuurlijk van harte dat u en uw (klein)kinderen ook 

dit jaar weer meedoen! Hoe u een schoenendoos kunt 
vullen staat uitgebreid in de folder die in de 

ontmoetingsruimte voor u klaarligt en op de website 
van Edukans (www.edukans.nl/schoenmaatjes).  

Ook een financiële bijdrage is welkom. Een doos 

versturen kost ook geld en dat kunt u storten op 
bankrekening NL10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. de 

diaconie van onze kerk onder vermelding van “Actie 
schoenmaatjes”. U kunt uw bijdrage ook in een 

envelop doen waarop u schrijft “Actie schoenmaatjes” 
en deze in de daarvoor bestemde doos in de 

ontmoetingsruimte deponeren.  

Heeft u geen gelegenheid of middelen om een hele 
doos te vullen, dan kunt u ook losse spullen, o.a. 

toiletartikelen, tekenmateriaal en schone kleine 
knuffels (zie folder/website) deponeren in een doos die 

t/m 4 december in de Ontmoetingsruimte staat.  

Op zaterdag 10 december a.s. kunt u de dozen van 
10.00 uur tot 12.00 uur inleveren in de crècheruimte 

van onze kerk. Diakenen van beide kerken zijn dan 
aanwezig om uw schoenendoos in ontvangst te 

nemen.  
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust bij Agnes Huizer, 

telefoon 06-48398548.  

Namens de kinderen van o.a. Kenia, Malawi, Oeganda, 
Albanië en Irak willen wij u bij voorbaat hartelijk 

danken voor uw gaven en inzet!  
De diaconie  

 

  
 

 

 
De Ark in actie! 

In De Ark in Krimpen aan den IJssel  is het initiatief 
genomen om een werkvakantie te organiseren naar 

Tanzania of Oeganda in de zomer van 2018 (in 

samenwerking met stichting Livingstone). 
Vanuit jullie gemeente, de Ontmoetingskerk, is 

enthousiast gereageerd met de vraag of 
geïnteresseerden zich aan kunnen sluiten bij deze 

actie.De actie wordt georganiseerd vanuit De Ark maar 

is open voor iedereen die mee wil doen vanaf 10 jaar, 
alleen of met gezin en alles er tussenin. 

Een dergelijke reis kost veel geld en om het bereikbaar 
te maken gaan we acties voeren om geld in te 

zamelen, “De Ark in actie”. 
Dinsdagavond 22 november om 19.30 uur is er voor 

alle geïnteresseerden een informatieavond in De Ark, 

Burgemeester Aalberslaan 41, Krimpen a/d IJssel. 
Ook als je totaal nog geen idee hebt of je mee zou 

willen ben je meer dan welkom. 
Tijdens deze avond geven wij uitleg waarom wij dit 

doen, wat de mogelijke reisdoelen zijn, op welke 

kosten je moet rekenen en wat we moeten doen om 
geld in te zamelen zodat de reis betaalbaar wordt. 

Livingstone zal aanwezig zijn om wat over zichzelf en 
de werkvakanties te vertellen en ingaan op de 3 

mogelijke reisdoelen. Uiteraard zal er veel ruimte zijn 

voor vragen. Kan je niet maar heb je wel interesse 
stuur dan een mail met je vragen naar: 

dearkinactie@gmail.com 
Voor ons is het best spannend hoe groot de interesse 

zal zijn. We houden de optie open met meerdere 
groepen op reis te gaan waarbij de samenstelling 

afhankelijk zal zijn van de aanmeldingen. 

Derk-Jan Raven ( zwager van Aza en Erika Teeuwen) 
 

 

mailto:dearkinactie@gmail.com


 
 

En dit is bladzijde 4….. 
 

Voor zover de redactie na kan gaan, is het nog niet 
eerder gebeurd dat we 3 bladzijden Zondagsbrief 

hebben. Omdat we dan een ongebruikte bladzijde 4 

zouden hebben, de achterkant van bladzijde 3, heeft 
de redactie overdacht wat zij daarmee zouden doen: 

leeg laten of gebruiken, en waarmee dan. De keus is 
gevallen op gebruiken en wel door Leonard Cohen, 

Joods-Canadess dichter/zanger, kleinzoon van een 

rabbi, en overleden op 7 November, 82 jaar oud. We 
hebben er vorige week wegens ruimtegebrek helaas 

zeer beperkt aandacht aan kunnen besteden. De keus 
is gevallen op een brief van Leonard Cohen aan zijn 

oude liefde, Marianne Ihlen, kort voor haar overlijden 
in Juli van dit jaar. Zij is de vrouw die hij bezingt in zijn 

liedje “So long, Marianne”. 

Cohen voorziet in de brief dat hij haar spoedig zal 
volgen. 

 
De originele brief tekst en de vertaling komen uit 

Dagblad Trouw van 12 November.  

 
 

Well Marianne, it’s come tot this time when 
we are really ol and our bodies are falling 

apart and I think I will follow you very soon. 
Know that I am so close behind that if 

you strech out your hand,  

I think you can reach mine.  
And you know that I’ve always loved you 

for your beaty and your wisdom, 
but I don’t need to say anything more about that 

because you know all about that. 

But now, I just want to wish you a very good journey. 
Goodbey old friend. 

Endless love, see you down the road. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Zo Marianne, de tijd is gekomen dat  
we oud zijn en dat onze lichamen uiteen  

vallen en ik denk dat ik spoedig zal volgen. 
Weet dat ik vlak achter je ben en als  

je je hand uitstrekt,  

denk ik dat je de mijne kunt aanraken.  
Je weet dat ik altijd van je heb gehouden  

om je schoonheid en je wijsheid,  
maar daar hoef ik verder niks over te zeggen want 

dat weet je allemaal wel. 

Maar nu, wil ik je gewoon een goede reis wensen. 
Tot ziens, goede vriendin. 

Mijn lief voor altijd, ik zie je aan het eind van de rit. 


