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Meditatief:  
 
‘Het zevende jaar moeten jullie het land 
laten rusten’. (Lev. 25: 1-7) 

 
 De laatste kerkenraadsvergadering van dit seizoen 

sloten we af met een vesper rondom de paaskaars. 
Hieronder (een iets ingekorte versie van) de 

overdenking. 

 

 
 

Af en toe rust nemen is een goede zaak. Als je te lang 
in een draaimolen zit word je duizelig. Je hoofd kan al 

die beweging niet bijhouden. Pas als je daarna een 

poosje stil zit, komt alles weer op zijn plaats. Zo is het 
ook in het dagelijks leven: als je te lang doorgaat, loop 

je tegen jezelf op. Dan is er rust nodig om weer bij 
jezelf te komen.  

 

Het sabbatsjaar was ook bedoeld om iedereen even 
stil te zetten: elk zevende jaar een pas op de plaats - 

net zoals je elke week een dag rust neemt. Nu is rust 
misschien een beladen begrip na een seizoen met een 

lockdown, waardoor we in de kerk anders moesten 
omgaan met elkaar, anders gemeente waren dan we 

gewend zijn. Er was rust, maar toch ook niet: de 

kerkdiensten anders, anders vergaderen, minder 
bezoeken, minder jeugdwerk. Rust, maar ook onrust: 

hoe blijf je in contact met oud en jong? Blijven de 
inkomsten voor diakonie en kerk op peil? Rust en 

onrust. Rust in mijn hoofd èn onrust, verwarring... 

 
Het sabbatsjaar, elk zevende jaar even pas op de 

plaats. Een jaar lang oefenen in vertrouwen dat God 
ook wel voor zijn volk zal zorgen, wanneer zij zich wat 

minder druk maken. Wij gaan de zomerperiode in. Een 
aantal weken pas op de plaats met hopelijk geen 

lockdown-stilte, maar wel met een soort sabbatsrust. 

Tijd om dichterbij je zelf te komen, dichterbij de 
Eeuwige. Tijd om op te ademen en straks hoopvol en 

verfrist het werk te hervatten. 
ds. Luci Schermers 

 
 

Orde van dienst voor a.s. zondag 11 juli. 
 
In deze dienst zal ds. Wout van Herwijnen voorgaan. 

Het thema zal zijn: ‘Zit je écht safe?’ Ds. van 
Herwijnen stuurde onderstaande orde van dienst op. 

Een goede dienst gewenst. 

Orgelspel - Welkom - Psalm 68: 7 en 12 - Stil gebed, 
bemoediging en groet – Klein Gloria - Lied van 

verootmoediging NLB 859:1,2,3 - Woord van genade - 
NLB 859: 4 - Leefregel - Gezang 443: 1,3 ‘Liefde 

Gods…. - Gebed om de Heilige Geest - Kinderlied NLB 

923: 1,2,3 - Schriftlezing  Marcus 10: 17-27 - Gezang  
444:1,2,3 ‘Grote God, wij…’- Verkondiging met als 

Thema: ‘Zit je écht safe?’ - Opwekking 733. 
‘Tienduizend redenen - Dankgebed en voorbeden met 

Onze Vader - Collecten - NLB 241: 1,2,3 - Zegen - 

Orgelspel 
 

 

Vakantie 
 
Volgende week zondag heb ik nog dienst in de 
Ontmoetingskerk. Meteen daarna begint onze 

vakantie. Van 19 juli - 15 augustus ben ik dus niet in 
Krimpen aan de Lek. Als u komende week nog iets 

kwijt wil, neem gerust contact op! 

ds. Luci Schermers 
 

Wel en wee 
 

• Tanya van der Meulen is geslaagd voor haar 

PABO examen. 
Van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat.  

Geluk en succes voor de toekomst gewenst met een 
mooie schoolcarrière. 

 

• Er zijn voor deze week geen jarigen te 
vermelden. 

 
• U/jij kunt altijd een ouderling bellen als U/jij 

iets kwijt wilt of zomaar voor een  praatje! 

 

 

De bloemen van zondag 11 juli 
zijn voor Mw. E.Tieleman-Siepelinga ter 
bemoediging.  

Tweede bos is voor de Hr. M.Koen ter 

bemoediging 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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Voedselbank 
 
Het product voor juli is olijfolie. Er is 1 fles 

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 dank.  

 

De collectedoelen 11 juli zijn: 
 

1ste Stichting Christian Refugee Relief 
 

Hulp aan vluchtelingen 
De vluchtelingenproblematiek lijkt te groot en ingewikkeld om opgelost te worden. Overheden en politieke 

partijen verzanden regelmatig in het politieke steekspel. “Maar wat kunnen we wel voor ze doen?” Op deze vraag 

geeft Stichting Christian Refugee Relief (CRR) praktische antwoorden. Door niet te kijken naar de problematiek of 
het systeem, maar naar de mens die er de dupe van is. En wat blijkt? Dan is een helpende hand uitsteken naar 

de ander op veel manieren mogelijk! En een prachtige christelijke opdracht bovendien. Help je mee? Stichting 
CRR verzorgt groepsreizen met vrijwilligers (missies) naar de Griekse eilanden. Tijdens deze missies help je in of 

buiten de vluchtelingenkampen met bijvoorbeeld het uitdelen van voedsel of kleding, het bouwen van tenten of 
het verzorgen van sociale activiteiten. In de overvolle kampen is er een structureel tekort aan bijna alles. 

Stichting CRR verstuurt daarom maandelijks hulptransporten naar de vluchtelingenkampen. Kleding en 

hygiëneproducten worden landelijk ingezameld via een netwerk aan inzamelpunten en in de CRR opslag te 
Nieuw-Lekkerland gesorteerd, verpakt en gelabeld. Zo kunnen deze na aankomst van het hulptransport direct 

uitgedeeld worden. Stichting CRR werkt hierbij nauw samen met lokale stichtingen en organisaties in Griekenland 
zodat de juiste goederen afgestuurd en uitgedeeld worden. Door het onderhouden van goede contacten met 

onze (lokale) partners weten we goed wat er speelt en wat er nodig is. Met die informatie worden er regelmatig 

gezamenlijk projecten voorbereid en uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Safe place for women’ 
waarmee er een veiligere woonplek voor vrouwen gecreëerd kon worden in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. 

 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Stichting Christian Refugee Relief storten op rek.nr. 

NL10RABO0333800737 
 

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

 

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

 
De Diaconie. 

Samenwijzer. 
 
“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor 

SamenWijzer 36.8 over de periode 18 juli t/m 5 

september 2021 uiterlijk zondag 11 juli a.s. bij de 
redactie in te leveren.” 
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Erediensten  
 
Helaas alweer  een wijziging in de uitvoering van de 

erediensten. Afgelopen maandag, 5 juli, hebben we 

een kerkenraadsvergadering gehad. Hierin werd 
duidelijk dat één van onze gemeenteleden, ondanks 

tweemaal te zijn  ingeënt tegen corona, toch corona 
heeft gekregen.  

Voor alle duidelijkheid, de besmetting is niet in de 
omgeving van de kerk gebeurd. En het gemeentelid is 

op tijd in quarantaine gegaan en heeft niet besmet in 

de kerk gezeten. 
Desondanks wille we toch zo voorzichtig mogelijk zijn 

en daarom hebben we besloten om voorlopig niet te 
zingen in de kerk.  

We kunnen wel het Onze Vader meebidden. En als dan 

de dominee de zegen heeft uitgesproken kunnen we 
ook weer het Amen zingen. 

Verder zal er extra geventileerd worden en als het 
mooi weer is, willen we ook weer gelegenheid geven 

om tweemaal per maand gezamenlijk koffie te drinken. 

 
Jan de Korte scriba 

 
 

 
 

 

 

 

Het lied 'Hoop' 
 
Ik 

Ik heb als kind geleerd 

Wat goed was en verkeerd 
En ook van de drie-eenheid: hoop, geloof en 

liefde, maar – helaas 
 

Helaas 
Verloor ik ’t idee 

Dat al ons wel en wee 

Bestuurd wordt en gestuurd wordt door een 
Iets of door een Grote Baas 

 
En ik 

Ik had de liefde lief 

Misschien wat te naïef 
Want ach, wie ik beminde was ik na een tijd 

en tot mijn spijt 
Weer kwijt 

 

En tja 
Zo werd ik blind en doof 

Geen liefde, geen geloof 
Maar wat ik van m’n leven niet verliezen wil, is 

hoop – is hoop 
 

De hoop 

Op straks en op daarna 
De hoop op: ja, hoera 

De hoop die zachtjes zegt: Schep moed 
Al wat je doet 

Komt goed, gaat goed 

 
De hoop 

Op eeuwen aan ’n stuk 
Van wereldwijd geluk 

De hoop die zegt: Het komt terecht – dus zit 
niet bij de pakken neer 

De hoop (die zegt) 

Die zegt: Ik ben er morgen weer... 
 

Tekst: Ivo de Wijs, muziek: Louis van Dijk 
 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/hoop-

1/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nie
uwsbrief&utm_campaign=210626  

Aanmelden erediensten. 
 

Het aanmelden voor een eredienst blijft 
nodig. 

U kunt dit doen door de betreffende app te 

gebruiken, de kerkdienst reserveren app. De 
benodigde (eenmalige) QR code staat op 

onze website. U kunt zich ook aanmelden via 
eredienstontmoetingskerk@gmail.com of 

bellen met 0180 519145.  

U wordt verzocht zoveel mogelijk van de 
reserverings app gebruik te maken.  

 

Hallo Kinderen, 
 

Net als de vorige keer heb ik weer een verhaal over Marieke voor jullie geschreven. 
Ik hoop echt dat jullie ouders dit verhaal weer aan jullie willen voorlezen of dat je het zelf leest. 

 

MARIEKE OP VAKANTIE. 
 

Nog een paar dagen en dan gaat Marieke op vakantie. 
Op de koelkast hangt een afstreep kalender waarop Marieke elke dag een dag kan afkruisen. 

Vrijdag is haar laatste schooldag. Zaterdag gaan ze op vakantie. Naar zeeland. Met haar ouders en broertje en 
haar beste vriendin Heidi. Ze hebben er samen zoveel zin in. Mariekes ouders hebben een vakantie huisje geboekt 

waar Marieke en haar vriendin samen een slaapkamer hebben. 

Vandaag is het zaterdag. 
Marieke heeft heerlijk uitgeslapen en heeft het plan om vandaag al wat spullen in te pakken voor volgende week. 
Wat boeken en speelgoed opzoeken. Welke kleren meegaan, een badlaken,bal,spel... 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/hoop-1/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=210626
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/hoop-1/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=210626
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/hoop-1/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=210626
mailto:eredienstontmoetingskerk@gmail.com
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Ze geven mooi weer op. Er is een zwembad en ze zitten vlakbij het strand. 

Wat heeft ze er een zin in.. “Marieke “ roept Marieke's moeder van beneden. “Wil je even beneden komen?” 
“Ja hoor, ik kom eraan.”. 

Mariekes moeder kijkt ernstig en zegt dat Marieke even moet gaan zitten omdat ze wat moeten vertellen. 
En dan verteld de moeder van Marieke dat Heidi niet meer mee gaat op vakantie. Haar oma is erg ziek geworden. 

En nu hebben de ouders van Heidi besloten om naar Drenthe te gaan waar de oma woont. Ze hebben daarom voor 

een week een huisje gehuurd om zo dichtbij oma te kunnen zijn.. 
 

Marieke luistert eerst stil naar haar moeder. Dan staat ze boos op. 
“Waar slaat dit nou op? Ze kunnen toch ook een week later gaan? Waarom nou precies onze vakantie week?”. 

Haar moeder legt uit dat het leven niet te plannen is. Dat je een vakantie pland. Maar ziekte of misschien zelfs 
overlijden van iemand komt altijd onverwachts. Er daar moet je tijd voor nemen. 

Er voor degene zijn .. 

 
Marieke wil het allemaal niet horen. Ze loopt boos naar boven en roept hard dat ze het stom vindt en nu zelf ook 

niet meer op vakantie wil. Ze laat zich voorover op bed vallen en de tranen stromen uit haar ogen. 
Na een half uur staat haar moeder bij haar. “Gaat het een beetje?” 

Mariekes moeder zegt dat ze Marieke begrijpt en dat het voor haar erg jammer is. Ze begrijpt dat ze zich er zolang 

op heeft verheugd en dat Marieke nu heel verdrietig is dat haar vriendin niet mee kan gaan. 
Dan vraagt moeder of ze niet nog iemand anders weet die mee kan op vakantie. 

Marieke weet niemand. Haar andere beste vriendinnen gaan allemaal zelf ook de eerste week op vakantie. 
 

Dan zegt moeder: ” En iemand uit je klas die niet je beste vriendin is? Iemand die zelf niet op vakantie gaat?'. 
Marieke kijkt haar moeder verbaasd aan. “Andrea..die gaat nooit op vakantie. Maar die gaat niet mee. Die is altijd 

harstikke stil. Die zegt nooit wat. Die gaat echt niet mee...”. 

“Denk er maar eens rustig over na” zegt moeder.  
Dan geeft ze Marieke een welterusten kus en loopt ze naar beneden. 

 
Er is veel gebeurd. Marieke heeft nagedacht. Met haar moeder gepraat en...toch besloten dat Andrea 

mee gaat. Marieke heeft wel besloten dat Andrea een paar dagen mee gaat ipv een hele week. Dat vindt moeder 

een goed idee. En nu is het zover. Ze zitten met elkaar in de auto en zijn bijna bij het vakantie huisje. 
Marieke en Andrea praten samen een beetje over wat ze willen gaan doen en Marieke verteld wat er op het park 

allemaal georganiseerd wordt. 
En weet je? 

Het gaat harstikke goed samen. Eigenlijk is het super gezellig. Andrea blijkt een gezellige kletskous te zijn met veel 

leuke ideen. Ze was altijd stil in de klas omdat ze gepest werdt. Andrea durfde niet meer iets te zeggen of een 
mening te geven omdat ze dan bang was dat de pesters haar daarmee zouden pesten. 

 
Marieke is blij dat Andrea helemaal zichzelf durft te zijn en zo geniet van de vakantie. Ze gaan samen naar het 

zwembad, Doen mee met de activiteiten. Wandelen door het dorpje en gaan heerlijk laat naar bed waar ze nog 
lang samen praten. Na 3 dagen vraagt Marieke vraagt zelfs aan haar moeder of Andrea de hele week mag blijven 

omdat het zo gezellig is. Natuurlijk mag dat. 

Als de vakantie voorbij is zegt de moeder van Marieke dat ze zo trots is op Marieke. 
Dat Andrea mee mocht. Dat ze haar een kans gaf zich zelf te zijn. En blij is dat Andrea een heerlijke vakantie heeft 

gehad. 
Moeder zegt: 

“Ik denk dat niet alleen ik trots op je ben. Ik denk dat de Here God ook trots op je is. Dat je gedaan hebt wat de 

Here God van ons vraagt: Er voor de ander te zijn. Juist degene die er niet bij horen. Zorgen voor degene die 
minder heeft dan wij.” 

“En God gaf mij er een vriendin bij!” zegt Marieke blij. 
 

Lieve kinderen. Ik hoop dat jullie het verhaal begrijpen van Marieke. 
 

Natuurlijk hoef je nu niet iemand mee te nemen op vakantie. Maar denk eens na wat je in het klein kan doen. Voor 

kinderen die er niet bij horen. Die gepest worden. Doe niet mee. 
 

Misschien kan je juist met hun 1 keer afspreken om mee te spelen. Of mee te vragen naar het zwembad. Of 
iemand die nooit voor een verjaardagsfeestje wordt uitgenodigd juist wel op jou feestje vragen... 

 

Ik , en de het hele kindernevendienst team, wensen jullie allemaal een hele mooie vakantie toe! 
 
Groeten Bettina. 


