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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

Meditatief:  
 

Wat zie ik? 
 

Ik zie mensen vluchten, honderden, duizenden 

ik zie mensen oorlog voeren 
Ik zie honger, schrijnend, mensonterend 

ik zie dode mensenkinderen, aangespoeld op het 
strand 

Ik zie mensen in rouw 
ik zie mensen die ieder dubbeltje moeten omkeren 

ik zie mensen die leven met een versluierde geest 

ik zie mensen gevangen in alcohol en drugs 
ik zie mensen die leven met de pijn van verkrachting 

en geweld. 
 

Ik sluit mijn ogen en bid: ‘Kyrie eleison, God, ontferm 

U!’ 
 

En als ik mijn ogen open… 
zie ik vrijwilligers tegen alle wanorde in vluchtelingen 

opvangen 
zie ik hoe mensen geven van hun genoeg 

zie ik kerkmensen die oog krijgen  

voor wat leeft in hun straat, in het dorp 
zie ik diakenen en andere vrijwilligers mensen helpen  

om orde te scheppen in hun financiële chaos 
zie ik ambtsdragers en anderen zich inzetten  

voor zieken, ouderen, rouwenden 

zie ik en hoor ik mensen tegen alle wanhoop in zingen:  
‘De steppe zàl bloeien’ 

zie ik een kerk die een thuis wil zijn,  
waar - in Gods naam - ieder mens welkom is. 

Uit: Medemens-4, Kerk in actie. 

 

Orde van dienst voor zondag 20 juni 
 
Deze dienst wordt geleid door mw. Marianne Pieterse 
uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Ze schrijft: 

In deze dienst hebben we een lezing uit het 
profetenboek Jona en een lezing uit het evangelie van 

Johannes. Het zijn beide verhalen die gaan over 
redding. Ondanks dat Jona niet echt zijn best doet om 

de inwoners van Nineve te redden, geloven de 

inwoners van Nineve de boodschap van Jona, ze keren 
zich om, en ze worden gered. God is genadig. 

Johannes vertelt ons dat er een nieuwe uittocht plaats 
vindt, mensen die bevrijd worden, gered worden. De 

redder van de wereld, zo noemen de mensen Jezus. 

Welkom - Aanvangslied 212:1,4 - Stil gebed –  
Bemoediging, groet en drempelgebed - Lied 212:5 - 

Gebed om ontferming - Lied 103c - Gebed van de 
zondag - Schriftlezing: Jona 3:5-4:11 - Lied 323 - 

Schriftlezing Johannes 4:27-42 

– Overdenking - Orgelspel - Lied 608 - Dank-voorbede, 

stil gebed en ‘Onze Vader’ - Slotlied lied 42: 1 en 3 - 

Zegen - Gezongen amen. 
 

Voedselbank. 
 
Het product voor de maand juni 

is rijst er zijn 4 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. 

 
Wel en wee. 
 

• Op 13 juni is bij Marc en Kimmie Lankhaar een 
dochter geboren: Liza. Marcel en José zijn dus 

voor de tweede keer grootouders geworden. 
Van harte gefeliciteerd! Het gaat heel goed 

met Liza en haar ouders (en grootouders). We 

zijn dankbaar voor Nieuw leven door God 
gegeven.   

• Mevr. E. Tieleman voelt zich al enige tijd niet 

goed en er worden momenteel verscheidene 
onderzoeken gedaan om te achterhalen wat 

hiervan de oorzaak kan zijn. Wij wensen haar 
in deze onzekere periode sterkte en de kracht 

van Boven toe! 

• De heer J. Bremmer is afgelopen maandag 

geopereerd aan zijn rechteroog. De operatie is 
goed verlopen. Het was een voorbereidende 

operatie voor de bestralingen die over enkele 
weken plaats zullen vinden. Ook de heer 

Bremmer en zijn vrouw wensen we sterkte en 

moed toe in deze spannende tijd.  

• Wat is het fijn dat we elkaar weer wat meer 
kunnen ontmoeten tijdens en na de 

Erediensten. Toch wordt een kaartje of 
telefoontje nog steeds gewaardeerd, zeker bij 

bijzondere situaties, verdriet en zorgen. Ook in 
gedachten of gebed kunnen we met elkaar 

meeleven. 

• Dhr. M. Koen wordt maandag eenmalig 

bestraald in het EMC. De asbestkanker begint 
weer op te spelen en hij heeft pijn.  De 

verwachting is dat een bestraling de pijn zal 
verlichten. We wensen hem moed en 

vertrouwen.  
 

• U/jij kunt altijd een ouderling bellen als U/jij 
iets kwijt wilt of zomaar voor een praatje! In 

de Samenwijzer staan de telefoonnummers 
vermeld. 

 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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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.  

 
• Uw bijdrage voor de kerk kunt u 

o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656 

• Uw bijdrage voor de diaconie kunt u 
o.v.v. Collectedoel storten op 

NL10RABO0333800737 
  

De collectedoelen 20 juni zijn: 
 

1e collecte: Kerk in actie: Noodhulp. 
 
2e collecte: Vrije doelen. (diakonie) 
 
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij Arie de Paauw, Johan 

Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel.  
 

De Diaconie 

De bloemen van zondag 20 juni zijn voor…. 
 

 
……. Mw. I. Kerver voor haar verjaardag.  

Tweede bos is voor de dokterspraktijk "Dokter aan 

de lek ".als groet van de kerk. 

 
 

Erediensten 
 

Zoals u wellicht weet heeft de PKN bekend 
gemaakt dat de adviesregels voor het 
kerkbezoek versoepeld zijn. De kerkenraad 
heeft daarover nagedacht en komt tot de 
volgende aanbevelingen: 
Bezoekers moeten zich blijven aanmelden 
voor een eredienst. 
We blijven mondkapjes dragen als we lopen in 
de kerk en ontsmetten ook onze handen bij 
binnenkomst. Uiteraard blijft de 1,5 m. regel 
ook gehandhaafd. 
Het aantal bezoekers worden uitgebreid naar 
45 personen, wellicht vanaf juli 2021 
maximaal 60 personen.  
We kunnen als de dominee het Onze Vader 
bidt, dit ingetogen meebidden. Ook kunnen 
we weer zingen, aan het eind van de dienst 
kunnen we maximaal twee coupletten 
ingetogen zingen. En als dan de dominee de 
zegen heeft uitgesproken kunnen we ook 
weer het Amen ingetogen zingen. 
Er staat wel driemaal het woord ingetogen, 
wij verzoeken u dan ook dringend daaraan te 
denken bij gebed en zang. 
Wij zijn blij met deze versoepelingen en hopen 
zodoende op meer kerkbezoek. 
 
Afsluiten Erediensten. 
 
Nu we alle diensten via kerkdienst gemist.nl 

uitzenden, willen we de diensten passender 
(rustiger) afsluiten.  

Dit betekent dat aan het eind van de dienst, de 
organist zoals gebruikelijk, nog een stukje zal 

spelen. 
De kerkgangers gaan dan nog even zitten, zodat 

de technische dienst de tijd heeft om de uitzending 

correct te beëindigen. Daarna zal een coördinator 
de kerkgangers begeleiden naar de uitgang. En 

dan speelt uiteraard de organist ook nog even. 

 
Jan de Korte scriba 

Aanmelden Erediensten 
 

Verschillende keren bent u erop attent 
gemaakt dat het aanmelden voor een 

kerkdienst het beste is om dit via de app te 

doen. 
Bijgaand treft u nogmaals de QR code aan 

om de app te downloaden. Wij hopen dat u er 
zoveel mogelijk gebruik van zult maken. De 

commissie die alle aanmeldingen controleert 

hoopt dat u er zo veel mogelijk gebruik van 
wilt maken. 

 
Jan de Korte scriba 
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Worden de kinderen vergeten? 
Na de 40-dagentijd was beloofd, dat er om de week 
een stukje met werkbladen in de Gemeentebrief te 

vinden zou zijn. Dat heeft u vaak gemist. Op die 

momenten is er echter rechtstreeks materiaal 
gestuurd naar de ouders. Ze zijn dus niet vergeten. 

 

Toch nog een keertje kindernevendienst 
voor de vakantie! 
Hoewel in principe de kindernevendienst na de 
zomervakantie zou worden opgestart, is er op 27 juni 

a.s. toch een keertje kindernevendienst. In overleg 
met onze predikant Luci is daartoe besloten, omdat 

dan aandacht geschonken wordt aan het feit dat Sem 

Landman naar het voortgezet onderwijs gaat en dus 
de kindernevendienst verlaat. Bovendien heeft ze een 

leuk knutselideetje, dat goed bij het thema van de 
dienst past. Daar komt nog bij, dat er na de dienst 

gepicknickt wordt met jonge gezinnen. Die kinderen 

(als ze ouder zijn dan 4 jaar) zijn dan ook van harte 
welkom in de kindernevendienst. 

 
Dus meisjes en jongens, kom op 27 juni aan boord 

van de kindernevendienst! 
 

De leiding van de kindernevendienst 

 

Open kerk en inloopmorgen. 
A.s. donderdag 24 juni staan de kerkdeuren wijd open. Van 9.30-12.00 uur is de kerkzaal open en kunt u 

binnen lopen, rustig even in de kerkzaal zitten, een kaars aansteken, luisteren naar zachte muziek of een 
gedicht lezen. Eén van de ouderlingen is op de achtergrond aanwezig. 

Ds. Luci Schermers is in de kerkenraadskamer. Loop rustig binnen als u een gesprek wilt of zomaar iets wilt 
vertellen of melden. De koffie en de thee staan klaar. Welkom! 

 

 
 
Zondag 27 juni – Een bijzondere zondag voor jonge en oudere gemeenteleden: 
- er is een kerkdienst - graag aanmelden 

- we vieren het avondmaal 
- er is kindernevendienst (zie het bericht hierover!) 

- er zijn twee zangers 

- we mogen zelf het slotlied zingen en het amen na de zegen 
- als het mooi weer is, drinken we misschien koffie 

  en gaan we picknicken met de jonge gezinnen 
- als het slecht weer is, drinken we geen koffie 

  en is er voor de jonge gezinnen een gezellige binnen activiteit. 

 

 
 

20 juni Wereldvluchtelingendag – Een 

wake voor vluchtelingen. 
 

In het weekend van 19/20 juni wordt 
er op verschillende plaatsen in 
Nederland gewaakt voor mensen die 
zijn gevlucht en in ons land terecht zijn 
gekomen. Meer dan honderd kerken 
doen mee aan de actie van Kerk in 
Actie om vluchtelingen in Griekenland 
te helpen. Wij kollekteren in de dienst 
voor deze vluchtelingen. De collecte 
bevelen we dan ook van harte aan! 
De landelijke wake zal plaats vinden in 
het Haagse buurt-en-kerkhuis Bethel, 
de kerk van het kerkasiel voor het 
gezin Tamrazyan in 2018/2019. Tijdens 
die doorlopende kerkdienst ben ik toen 
een aantal keren voorgegaan. Een paar 
van u waren daarbij aanwezig. Een 
heel bijzondere ervaring. De wake 
begint zaterdag om 12.00 uur en loopt 
door tot zondag 12.00 uur. We kunnen 
de wake mee maken via een 
livestream: wakevoorvluchtelingen.nl. 
Van harte aanbevolen! 
 


