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1e adventszondag. 
 

Meditatief. 
Advent is dromen 

Het wintert in ons land. Nee, niet letterlijk. Maar het 
klimaat tussen mensen is kil geworden. We zijn snel 

geïrriteerd, geweld neemt toe (Rotterdam!) net als de 

tegenstellingen tussen groepen mensen, we zien 
vluchtelingen bij de grens tussen Polen en Wit-

Rusland, oorlog in Jemen, een flink toenemend aantal 
corona-besmettingen. Soms doe ik mijn ogen dicht, leg 

de krant opzij of zap naar een andere zender. Even 
weg uit die koude wereld, even dromen van een 

wereld waar het goed is. Nee, dat lost niets op. Maar 

af en toe dromen dat het anders kan, anders wordt, 
dat geeft wel moed.  

Dromen en geloven liggen soms dicht bij elkaar. 
Mensen die geloven dromen van een wereld waar 

gerechtigheid heerst, waar mensen respect en 

aandacht hebben voor elkaar, waar mensen op een 
goede manier met de schepping omgaan. Dromers zijn 

nodig. Om anderen wakker te schudden, om samen de 
wereld wat warmer te maken, want sommige dromen 

kun je alleen met elkaar waar maken. Het is advent. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, is dromen van 

vrede voor mensen van heden. 

ds. Luci Schermers 

 
Orde van dienst van 28 november 2021. 
 
Op deze eerste adventszondag wordt de dienst geleid 

door ds. T. Vrolijk, emerituspredikant van de 

Schenkelkerk in Capelle aan den IJssel. Een goede 
dienst gewenst! 

Welkom en mededelingen - Aansteken 1e adventskaars 
- Zingen: Aanvangslied: 280: 1, 4 en 5 - Stil gebed, 

bemoediging en groet – Kyriegebed - Zingen: psalm 
25a: 1, 2 - Gebed bij het openen van de Bijbel - 

Epistellezing: Romeinen 13: 11-14 - Lied 452: 1, 2 en 3 

via youtube - Evangelielezing: Lucas 1: 5-25 - Met de 
kinderen: Zingen projectlied Wij bidden om verhalen. 

Inleiding op het thema Plakboek van Lucas - Aansteken 
lantaarntje - Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar… 

Verkondiging - Lied: lied 439: 1, 2, 3 en 4 via youtube - 

Dankzegging en voorbeden - Collecten: bij de uitgang - 
Slotlied 442: 1 en 2 - Wegzending en zegen 

 

Wel en wee. 
 

* Zaterdag 27 november hoopt de heer J. Nederlof 
jarig te zijn. Alvast van harte gefeliciteerd en een goed 

nieuw levensjaar toegewenst. 
 

* Het is inmiddels meer dan tweeënhalf jaar geleden 

dat Aza Teeuwen een auto-ongeluk kreeg. In het wel 

en wee van verleden jaar november werd aangegeven 
dat de vooruitzichten op volledig herstel weinig 

perspectief boden. Inmiddels is duidelijk dat herstel 
niet heeft plaats gevonden en voor de toekomst door 

de specialisten ook onwaarschijnlijk wordt geacht. 

Fysiek is er wel grote vooruitgang geweest, maar 
neurologisch blijven er beperkingen, bijvoorbeeld op 

het gebied van concentratie en prikkelverwerking. Iets 
wat niet aan de ‘buitenkant’ zichtbaar is. Zijn baan is 

hij sinds april 2021 kwijt na 2 jaar ziekte door het 

ongeluk. Een ingrijpend gebeuren. Zowel voor hem als 
voor Erika. Wij wensen hen sterkte en zover mogelijk 

alle goeds. 
 

* De oplopende besmettingen eisen hun tol. Dit is voor 
iedereen merkbaar. Maar vooral voor degenen die 

alleen thuis zijn, voor wie de contacten en bezigheden 

door beperkende maatregelen minder worden, is dit 
niet gemakkelijk. Laten we proberen met elkaar mee 

te leven en laten we elkaar niet vergeten. 
 

Gedenkplek 

Afgelopen 
zondagmorgen is 

de gedenkplek in 
gebruik genomen. 

We hopen dat u 

en jij regelmatig 
naar die plek in de 

avondmaalsruimte toegaat om een kaarsje aan te 
steken of om in het gedenkboek te bladeren. De 

namen zijn door Sicco Kooistra genoteerd. Dank 

daarvoor! Sicco zal ook de naam op de steen schrijven 
als iemand is overleden. Wie heeft nog meer een goed 

handschrift? Wie zou achterwacht willen zijn als Sicco 
op vakantie is of om een andere reden de naam niet 

kan noteren? Meld u dan bij de voorzitter van onze 
liturgiecommissie Marianne Oostendorp (06. 

409.454.30) 

 

 
 

 De bloemen van zondag 28 

november zijn voor Dhr. J. Nederlof voor zijn 

verjaardag.  

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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  SamenWijzer 

“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor 
SamenWijzer 37.3 over de periode 
 
12 december 2021 t/m 23 januari 2022 uiterlijk 
zondag 5 december a.s. bij de redactie in te 
leveren.” 

 
 
 

 

 

 

 
 

Voedselbank                 

 
Het product voor november is 
spaghetti/pasta.  
Er zijn 30 pakken ingeleverd. 
 
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de 
Paauw, Joh. Vermeerstraat 21. 
 
U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 
op de poort staat en zelf het product in de 
schuur zetten. 
 
 

 
 

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. 

 
Collectedoelen 28 november zijn 
 
1ste Collecte Kerk in Actie – 
Werelddiaconaat (Moldavië- Advent 2021).  

 
                                                                                 

Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst                                                                       
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot 

overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om 
geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. 

Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze 
nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen 

risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. 

Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat 
voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra 

van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een 
gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed 

opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren 

sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze 
kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle 

manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het 
leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk 

in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. 

Met deze collecte steunt u het wereld diaconale werk 
van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië. 

Van harte aanbevolen! 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Moldavië  storten 

op rek. nr. NL10RABO0333800737. 
 

2de Diaconie 
      Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconie 
storten op rek. nr. NL10RABO0333800737. Eventuele 

collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de 
Paauw, Johan Vermeerstraat 21, o.o.v. van het 

collectedoel.     De Diaconie. 

 

Corona-beleid 
 
Als Ontmoetingskerk willen we de richtlijnen 

volgen die door de PKN worden aangegeven in 
het kader van de coronamaatregelen. Voor a.s. 

zondag betekent dit: 
- Handhaving van de 1,5 meter afstand. Dus 

steeds drie stoelen onbezet houden. 

- Bij binnenkomst en uitgaan van de kerk wordt 
een mondkapje gedragen. 

- Ontsmet uw handen bij binnenkomst. 
- Er is geen koffiedrinken na de dienst. 

- Volg de aanwijzingen van de coördinatoren.  

- Aanmelden voor de dienst is nog niet nodig. 
We registreren wel bij binnenkomst. 

- We zingen ingetogen. 
- Aan de voorganger is gevraagd de orde van 

dienst aan te passen door veel minder te laten 
zingen dan gebruikelijk en ook gebruik te 

maken van liederen op internet. 

- Er is kindernevendienst. 
We houden de ontwikkelingen in de gaten. De 

PKN doet ook de oproep tot verdraagzaamheid 
naar elkaar bij verschillende meningen: “Laten 

we elkaar niet uit het oog verliezen”. 

Jan de Korte scriba 
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Zondag 21 november 2021 Beethoven symfonisch gearrangeerd. 
 
 De twee in Lekkerkerk geboren klassieke musici Jeroen Liedorp (piano) en Cees-Willem van Vliet 
(harmonium) diepten enkele schatten op uit het 19e -eeuwse Parijs en serveren u een exclusief 
concert met enkele iconische werken van Ludwig van Beethoven. Met onder andere het beroemde 
1e deel uit de 5e Symfonie en een bijzondere bewerking van het Adagio uit de Mondscheinsonate. 
Dit concert werd eerder uitgezonden op radio 4. 
 
De Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk, aanvang steeds 15.00 uur. De toegang is 
gratis. Na afloop open schaalcollecte. 
Meer informatie: www.pkn-lekkerkerk.nl  

 

Rotterdamse Roze Adventsviering 2021  
 

In de Adventstijd kijken we uit naar het nieuwe dat komt. Het leven stelt je soms voor verrassingen. Je kunt 
er voor weglopen of je kunt het omarmen.  Jozef, uit het kerstverhaal, omarmde de verrassing in zijn leven 

en werd vader. Welke verrassingen ben jij in jouw leven tegengekomen en hoe hebben die jou veranderd? 
Het thema van de adventsviering is: 

 

‘De nieuwe jij’ 
 

De Rotterdamse Adventsviering is in de Bergsingelkerk, Bergsingel 150 in Rotterdam. De viering is op 12 
december. Inloop vanaf 13.30 uur en de viering begint om 14.00 uur. De voorganger is Katinka Broos. Let 

op: de aanvang is een uur eerder dan we gewoon zijn te beginnen. Als je wilt komen, meld je dan aan. Wij 

zetten je dan op de lijst.  
 

Deze viering is een samenwerking van de Bergsingelkerk en de Rotterdamse Roze Vieringen. 
 

Aanmelden https://forms.gle/YMs2g23LULoZtQWXA 
 

 

 

Een woord, een gebaar, een kaart doet je goed wanneer je iemand die je liefhebt, 
missen moet. 
In de periode voor en na het overlijden van mijn man, onze vader en schoonvader 
Martinus Koen hebben wij dit mogen ervaren. Hartelijk dank. 
Uit de hoeveelheid steunbetuigingen blijkt dat hij ook bij u een bijzondere plaats 
heeft ingenomen. Dit te weten sterkt ons in de verwerking van het verlies. 
  
Corrie Koen en kinderen 
 

 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/
https://forms.gle/YMs2g23LULoZtQWXA
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