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Meditatief  : 
 
Loslaten. Het hoort bij het leven. Als kerkelijke 
gemeente hebben we  de afgelopen weken onze 
dominee los moeten laten, en zij ons. 

Andere voorbeelden: kinderen loslaten, steeds 
een beetje meer; een geliefd persoon moeten 
loslaten, aan het leven of aan de dood; 

dromen, plannen of idealen door omstandigheden 
moeten loslaten; vaardigheden moeten loslaten 
door ziekte, een beperking of door ouderdom … 

Iemand gaf eens aan dat de manier hoe je iets 
los laat van betekenis kan zijn. 
Wanneer je iets in je hand vast 

houdt en dat los moet laten, 
kan dat met de handpalm naar 
beneden. Datgene dat je los 
laat valt op de grond, gaat 

misschien kapot of het rolt 
weg, je bent het kwijt. Je kunt 
het ook met de handpalm naar 

boven loslaten. Je geeft 
datgene wat losgelaten moet 
worden als het ware uit handen, misschien wel in 

de handen van God. 
Dit is natuurlijk simpel voorgesteld en 
gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar ik vind 

het een mooie gedachte. Een gedachte om “vast’ 
te houden.  Bertha Welter 

 

Orde van dienst Kerk-School-
Gezinsdienst zondag 9 oktober 2022. 
 

In deze bijzondere dienst zal de preses van de 
kerkenraad, Marianne van der Bas voorgaan. De 
dienst is samen met de Hervormde gemeente en 

basisschool De Wegwijzer voorbereid. Het thema 
is: Gi ga groen.  
Omdat de dienst op kinderen is gericht, is er geen 

kindernevendienst. We wensen de kinderen een 
inspirerende dienst toe, die ook volwassenen zal 
raken. 

 
Orgelspel - Welkom door de ouderling van dienst 
- Zingen: Lied 216: 1,2,3 via de beamer Dit is een 
morgen als ooit de eerste - Stilte, bemoediging en 
groet - Introductie van het thema door een paar 
kinderen van school – Gebed - Zingen: Lied 19: 1, 

2, 3,4 (Alles wordt nieuw 3)  

Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de 
dromen in duigen - Gebed - Zingen: Lied 883: 

King of kings and Lord of lords - Lezing uit de 
Bijbel. Eerste lezing: Psalm 8 (door leerlingen). 
Tweede lezing: Matt. 21: 14-16 - Zingen: Dit is de 
dag ( Ev. Liedbundel 425) in wisselzang 
meisjes/jongens - Overdenking thema: Gi Ga 
Groen -Zingen: Lied 838: 1, 2 O grote God die 
liefde zijt – Schoolkinderen zingen twee liederen 
met eigen begeleiding: Lied  8b: 1,2,3,4,5 Zie de 
zon, zie de maan; God is een kunstenaar 
(Opwekking voor kids 301) - Collecte voor het 

project - Dankgebed en voorbeden, met 
medewerking van kinderen - Zingen: Lied 871: 
1,2,3,4 Jezus zal heersen waar de zon - Zegen: 

zingen lied  416: 1,2,4 Ga met God en Hij zal bij 
je zijn - Zingen: Amen 

 

Wel en wee. 
 
* Morgen, 8 oktober hoopt mevrouw M. Polhuijs -

van Rijswijk jarig te zijn en maandag 10 oktober 
de heer J.B. van der Leeden. Beiden alvast van 
harte gefeliciteerd, een mooie dag toegewenst en 

een goed nieuw levensjaar. 
 
* Mevrouw Bremmer heeft vier dagen in het 

ziekenhuis gelegen ten gevolge van complicaties 
na een poliklinische blaasophanging, die kort na 
de verhuizing naar Krimpen aan den IJssel had 

plaats gevonden. Zij heeft daarbij tijdens een val 
ook haar bovenarm gebroken. Ze is 30 september 
thuisgekomen. Het gaat naar omstandigheden 

weer goed met haar. We wensen haar en haar 
man sterkte en we hopen op een voorspoedig 
herstel. 

 

De bloemen van zondag 9 
oktober zijn voor Mevr. Nederlof – Versteeg 

voor haar verjaardag.  

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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Voedselbank                 

 

Het product voor oktober is tandpasta. Er zijn 

11 tubes gebracht. 

U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren. 

 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 

Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

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 9 oktober: 
1ste Project Basisschool de Wegwijzer 
Zie website PCB de Wegwijzer spaarproject. 

 

 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Wegwijzer 

overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737 
Of scan de QR code voor collecte 1 

 
2de Protestantse kerk Collecte Missionair  
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de 

kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte 
is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met 
pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn 
waar het evangelie op een eigentijdse manier 

gedeeld wordt. 
Pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is zo'n plek van 
stilte, bezinning en verbinding. Het is een klooster-

nieuwe-stijl-op- protestantse-leest, die zoekt naar 
nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Een 
oase van rust en stilte in een wereld vol lawaai. 

Midden op het platteland is het een plek waar je 
op adem kunt komen en waar ruimte wordt 
gegeven aan mensen, de schepping en aan God.  

Als open klooster biedt Nijkleaster gastvrijheid aan 
mannen en vrouwen uit diverse kerken en 
tradities. Ook aan degenen die zich niet (meer) 

thuis voelen binnen de bestaande kerken, en 
verder aan elke pelgrim van welke snit dan ook. 
Mensen ontmoeten elkaar in liturgie en gesprek, 

stilte en wandeling, plezier en recreatie. 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Missionair 
overmaken 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. 

Oproep VakantieBijbelFeest 
 
Komende herfstvakantie is er weer een 

nieuwe editie van het Vakantie Bijbel Feest. 
De leiding is druk bezig om een mooi 
programma in elkaar te zetten. 

Voor een crea-activiteit is men op zoek 
naar schoenendozen of andere dozen van 
vergelijkbaar formaat. Zowel dozen voor 

kinderschoenen als ook volwassenschoenen 
zijn welkom. Heeft u er een of meer? Dan 
kunt u deze inleveren bij: Fam. Barnhoorn, 

Speenkruidstraat 10 in Krimpen aan de Lek; 
bij voorkeur ’s avonds na 19:00 u. 
  

Alvast dank namens het team van Vakantie 
Bijbel Feest! 
 

Nadenkertje. 
 

“Vriendelijk stralende ogen 
verheugen het hart; een goede 

tijding verkwikt het gebeente”. 
Spreuken 15 vers 30. 

 
Zou je een bemoediging kunnen gebruiken? 
Het woord evangelie betekent ‘goed 
nieuws’. In plaats van liefde en bevestiging 

op de verkeerde plaatsen te zoeken, moet 
je vandaag je Bijbel eens opendoen. Daar 
lees je Gods belofte: ‘Ik zal u geenszins 

begeven en u geenszins verlaten’ 
(Hebreeën 13:5). Het Woord van God kan 
een gebroken hart helen en hoop en uitzicht 

bieden aan wie zich hopeloos voelt. 
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Concert op zaterdag 8 oktober in de Ontmoetingskerk  

De Chr. Gemengde Zangvereniging Soli Deo Gloria uit Krimpen aan de Lek geeft samen met 
gemengd koor Cantiamo uit Krimpen aan den IJssel een concert. Soli Deo Gloria onder leiding van 
dirigent Bert Visser en met begeleiding van Jaap den Besten op orgel/piano. Het koor Cantiamo 

onder leiding van dirigent Ronald Hangelbroek en met begeleiding van Enrico Clerico op 
orgel/piano. Een muzikaal intermezzo wordt verzorgd door Jaap den Besten en een trompettist. De 
koren zullen een aantal muziekstukken gezamenlijk zingen.  

Aanvang 20.00 uur. Kerk open om 19.30 uur. De toegang is gratis. Er is een openschaal collecte ter 
bestrijding van de kosten. Er is geen pauze maar u wordt van harte uitgenodigd voor een drankje 
na afloop.   

 
Seniorenmiddag 
Op donderdag 13 oktober om 14.00 uur is de seniorenmiddag in ’t Voorhof. U bent van harte 

welkom.  Mevr. Corry de Jong uit Waddinxveen komt met foto’s en een verslag van haar ‘Reis naar 
Zuid-Afrika’  Voor vervoer kunt u tot uiterlijk 11 oktober bellen naar Riet de Ridder telefoon: 
512357 

 
Open synagogedienst 14 oktober 19.00 - 22.00 
Op 14 oktober is er in de Ontmoetingskerk te Bergambacht een open synagogedienst. De rabbijn 

en haar chazan (voorzanger) verzorgen een dienst zoals deze ook in de synagoge plaatsvindt, maar 
dan in de kerk. Daaromheen is er veel ruimte voor ontmoeting en samen eten. Tussen 19.00 en 
19.30 is koffie/thee met taart, koek en cake. Tussen 19.30-21.00 volgt de dienst. Tussen 21.00-
22.00 is er een gezellig nazit met wijn en koosjere hapjes. 

Jong en ouder, zeker ook kinderen en tieners, zijn van harte welkom om aanwezig te zijn om een 
synagogedienst mee te maken in de Ontmoetingskerk.  

 
“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor SamenWijzer 38.2 over de periode 23 oktober t/m 
11 december 2022 uiterlijk zondag 16 oktober a.s. bij de redactie in te leveren.” 

 
Donderdag 20 oktober 2022 om 20.00 uur start de gespreksgroep onder leiding van Marie-
José de Gier. Jaarthema “Aan de tafel”. Locatie ontmoetingskerk. Geef u dan vóór 9 oktober op bij 
Nicolien Kortenoeven. Nicolien.kortenoeven@outlook.com  

 
Groothuisbezoeken 
In november van dit jaar willen we weer groothuisbezoeken organiseren. Het thema wordt 'Aan 

tafel'. In de brief die met deze gemeentebrief wordt meegestuurd vindt u meer informatie over de 
bezoeken en de manier van aanmelden. We hopen u en jullie allemaal te mogen begroeten op één 

van de groothuisbezoeken. Anke Poelstra. 
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