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Weg van de hoop 

Diep in onszelf dragen we hoop: 
als dat niet het geval is, 

is er geen hoop. 
 

Hoop is de kwaliteit van de ziel 

en hangt niet af 
van wat er in de wereld gebeurt. 

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. 
Het is een gerichtheid van de geest, 

een gerichtheid van het hart, 

voorbij de horizon verankerd. 
 

Hoop 
in deze diepe en krachtige betekenis 

is niet hetzelfde als vreugde 
omdat alles goed gaat 

of bereidheid je in te zetten 

voor wat succes heeft. 
 

Hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is, 

niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme, 

evenmin de overtuiging 

dat iets goed zal aflopen. 
Wel de zekerheid dat iets zinvol is 

afgezien van de afloop, 
het resultaat 

Vaclav Havel 

 

Website online. 

Ook de Ontmoetingskerk heeft een eigen plekje op het 
internet gekregen! Naast de SamenWijzer en de 

Zondagsbrief (die voortaan één keer in de twee weken 
in een verse editie zal verschijnen) kunt u vanaf 

vandaag ook de meest actuele informatie en 
achtergrondinformatie online vinden. Ga daarvoor naar 

http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/   

De actuele informatie wordt verzorgd door de redactie 
van de Zondagsbrief; voor opgave van evenementen 

of andere informatie die u wilt laten publiceren kunt u 
dus gewoon terecht op het vertrouwde e-mail adres 

van de redactie: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl. 

Voor de rest van de site ben ik voorlopig 
verantwoordelijk. Bijdragen of reacties over het 

algemene deel kunt u kwijt via rvanwesten@rway.nl . 
En die zijn natuurlijk van harte welkom! 

Rob van Westen. 

 
 

 
 

 
Veranderingen zondagsbrief 

Zoals u ziet verandert er ook het één en ander aan de 
zondagsbrief. Algemene informatie staat voortaan op 

de beamer en de website. 

De zondagsbrief verschijnt voortaan één keer in de 
twee weken, indien nodig kan besloten worden een 

extra zondagsbrief uit te brengen. 
Tot aan de kerst verschijnt de ZB op: 

 3-10, 17-10, 31-10, 14-11, 28-11, 12-12, 25-12. 

De uiterste inlevertermijn blijft op de donderdagavond 
voor de betreffende zondag. 

De redactie. 
 

Collecte 
Zondag 19 september: 

PKN: Vredesweek: Kom buurten voor vrede 

Vandaag collecteren we voor het Vredeswerk van Kerk 
in Actie. We vragen aandacht en steun voor projecten 

die bijdragen aan vreedzaam samen leven in de 
buurten van steden en dorpen ver weg en dichtbij. 

Want wie “vrede”zegt, denkt meestal aan ver weg: 

Afghanistan of het Midden Oosten. Pas later beseffen 
we ons hoeveel onvrede en conflict er ook in onze 

eigen omgeving te vinden is. Spanningen tussen 
bevolkingsgroepen en angst voor vreemdelingen 

spelen immers een grote rol in onze samenleving. Kerk 

in Actie steunt projecten in conflictgebieden in Afrika, 
het Midden Oosten en de Kaukasus, maar ook in de 

“prachtwijken”in onze eigen steden, waar 
opeenstapeling van sociale problemen de vrede in 

gevaar brengt. Projecten die bruggen bouwen en 
vrede stichten en ons inspireren om dat ook zelf in 

kleine kring te doen.  

 
Zondag 26 september: 

PKN: JOP  
JOP organiseert projecten zoals Sirkelslag, het SNOIZZ 

Flevo Festival (voor meer dan 10.000 jongeren!) en 

ontwikkelt catechesemateriaal. Alles om jongeren te 
betreken bij het Evangelie en onze kerk. Om dit werk 

voor onze kinderen en jongeren mogelijk te blijven 
maken is uw financiële steun nodig.  

 
De bloemen van zondag 19 september gaan… 

……. gaan naar mevrouw M.Rigterink ter bemoediging. 

 

Koster 

18-9 t/m 24-9 dhr. A.J. Voogt 
25-9 t/m  1-10 dhr. A. de Paauw 

2-10 t/m  8-10 dhr. P. van Gorkum 

 
De volgende zondagsbrief verschijnt zondag 3 oktober 
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