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Meditatief  
 
Zomaar een lied, een tekst van Peer Verhoeven, 
woorden die deze week met me meegingen. Ik 
kwam ze ‘toevallig’ tegen in het Nieuwe Liedboek 
(926) en geef ze graag door om in stille 
momenten te overpeinzen… 
 
Als Gij niet zijt 
 
Als Gij niet zijt 
de grond waarop ik sta 
de bron waaruit ik put 
de einder waarheen ik ga -  
als Gij niet zijt 
waar blijf ik dan  
in tijd en eeuwigheid? 
 
 

Orde van dienst 30 januari 2022 
 
Zondag hoop ik zelf voor te gaan in onze kerk. 
Heel fijn dat we weer met meer mensen in de 
kerk aanwezig mogen zijn. Weet u welkom! 
Vooral ook nu we een dienst vieren van Woord en 
Avondmaal. Zelf zullen we niet zingen. Naast een 
avondmaalslied van internet gezongen door 
Leona Philippi en ons ‘gemeentelied’ op film zullen 
ook twee zangers aan de dienst meewerken. 
Samen met de kindernevendienst lezen we het 
verhaal van de tempelreiniging uit Johannes 2. 
We hopen op een dienst waarmee we de week 
weer vol goede moed in kunnen gaan.  
  
Orgelspel - Welkom - Psalm 122 - Stilte, 
bemoediging en groet - Gemeentelied: Heer, uw 
licht en uw liefde schijnen - Gebed - 
Kindermoment - Lezingen: Jesaja 55: 1, 2 en 
Johannes 2: 13-25 - NLB 187 - Preek - Orgelspel - 
Dankgebed en voorbeden - Aandacht voor 
kollekte - Viering HA: Lied 388 - Tafelgebed - 
Onze Vader - NLB 377: 1,2,5,7 - Delen van brood 
en wijn - Dankgebed - Slotlied 425 - Zegen -  
Orgelspel. 
 
 
 
 
 
 
 

Psalmenproject in februari 
 
Afgelopen zondag begon ‘de Maand van de 
Bijbel’. Hoe mooi om te zien dat dit jaar het 
thema is: ‘Zing een nieuw lied’. Woorden uit 
Psalm 96 en 98. Heel toepasselijk omdat we in 
februari samen met de kerken uit Berkenwoude 
en Lekkerkerk roulerend drie diensten over de 
psalmen willen houden.  
In het kader daarvan zal in de hele maand 
februari op onze website een enquete staan, 
waarop u en jij je mooiste psalm kunt vermelden! 
Zo gaan we op zoek naar de meest geliefde 
psalm. We hopen dat u en jij de moeite neemt 
om mee te doen! 
Ook is het de bedoeling om in februari een kleine 
workshop ‘Psalmen zingen’ te organiseren. In 
coronatijd kan dat niet groots, maar met tien (?) 
mensen een aantal psalmen zingen in de kerkzaal 
moet mogelijk zijn. 

 
God in de supermarkt      

 
In SamenWijzer stond al vermeld 
dat de avond over boodschappen 
doen op een duurzame manier 
verschoven zou worden. Er is een 
nieuwe datum bekend. De avond 
is verplaatst van 2 februari naar 
woensdag 18 mei! Om nu alvast 
in de agenda te noteren.. 

 
Wel en wee. 
 

* Lizette Voogt zit met haar onderbeen en voet al 
een paar weken in het gips. Ze heeft veel pijn in 
haar voet en deze moet zo tot rust komen. We 
wensen haar sterkte en hopen met haar dat ze er 
baat bij zal hebben. 
 
* Verleden week is bij Piet Eikelenboom kanker 
bij de alvleesklier geconstateerd. Een schokkend 
bericht. Wij wensen hem, zijn vrouw Joke en hun 
kinderen kracht van Boven. 

 
 
 
 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/


2 

 

 

 

Voedselbank                 

 

Het product voor januari is soep er zijn 
39 blikken/zakken gebracht. 
 
Het product voor februari is wasmiddel. 
 
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 30 januari zijn: 

 
1ste Collecte Protestantse kerk 
Jeugdwerk 

De collecte van vandaag is bestemd voor het 
jeugdwerk van de Protestantse Kerk. 

 
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij 

het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel 

Sirkelslag van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. 

Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel 
Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. 

Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen, met 

wie ze online in verbinding staan, om de hoogste 
score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en 

vaak ook diaconale thema’s centraal. Op een 
ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met 

geloofsonderwerpen. Samen meedoen aan 
Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, 

groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een 

groep. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om 
hen bij de kerk te betrekken. 

 
Geef aan de collecte, zodat Jong Protestant ieder 

jaar opnieuw Sirkelslagprogramma’s en andere 

werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd binnen én 
buiten de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Ondersteuning gemeenten storten op rek.nr. 

NL10RABO0333800737 

 
2de Kerk 

Uw bijdrage voor de Kerk kunt u o.v.v. kerk 
storten op rek.nr. NL63RABO0333800656. 
 

3de Werelddiaconaat (HA) 
Uw bijdrage voor het Werelddiaconaat kunt u o.v.v. 

werelddiaconaat storten op rek. nr. 

NL 10RABO0333800737 
 

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

 De bloemen van zondag 30  

januari zijn voor Mw. I. Smith, als groet van 

de kerk. 
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“Geef vandaag voor de kerk van morgen” 
 

Beste gemeenteleden, 
 

Wanneer u deze gemeentebrief leest, is de Actie Kerkbalans bijna ten einde. Althans het 
inleveren van uw toezeggingen, waar we met belangstelling naar uitzien. Het College hoopt dat 

het u is gelukt om de antwoordstroken per email terug te sturen. Van een twintigtal 
gemeenteleden worden de enveloppen a.s. dinsdag opgehaald. Wij hopen dat iedereen de 
antwoordstroken uiterlijk a.s. maandag inlevert, zodat we een goed beeld hebben, wat we 

kunnen verwachten. Het voorlopige resultaat wordt in een van de gemeentebrieven kenbaar 
gemaakt. Overigens heeft alleen de penningmeester van onze kerk inzage in de door u 

toegezegde bedragen. Dit ter informatie. 
 

De laatste jaren hebben uw bijdragen geen tekorten doen ontstaan. We zijn daar erg blij mee 
en hopen er ook nu weer op. Hartelijk bedankt voor uw bereidwilligheid en medewerking. 

 
Heeft u geen mail of envelop ontvangen, neem dan contact met ondergetekende op en het kan 

alsnog geregeld worden. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 

Ruud van Mastrigt 

 
 

Wat hebben de psalmen ons vandaag de dag te zeggen? In het e-book ‘150x psalmen 
in je dagelijks leven’ nemen predikanten Jacobine Gelderloos, Janneke Nijboer en 
Sjoerd Muller je mee in de ‘longen van de Bijbel’. Download het e-book van MijnKerk 
nu gratis of beluister de 150-delige podcastserie. 
 

https://www.mijnkerk.nl/wp-content/uploads/2021/12/150x-psalmen-in-je-dagelijks-

leven-E-book-MijnKerk.pdf  

https://www.mijnkerk.nl/wp-content/uploads/2021/12/150x-psalmen-in-je-dagelijks-leven-E-book-MijnKerk.pdf
https://www.mijnkerk.nl/wp-content/uploads/2021/12/150x-psalmen-in-je-dagelijks-leven-E-book-MijnKerk.pdf
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