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1e zondag 40-dagentijd. 
 
Meditatief-  
 
Afgelopen (As)woensdag begon de 40dagentijd. 
Het thema is dit jaar: Alles komt goed?! 
In de situatie van nu is het vraagteken achter 
deze drie woorden levensgroot en het 
uitroepteken lijkt minuscuul klein. En toch … 
in de kalender die we gekregen hebben staat: 
“God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn 
en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij 
vraagt ons daar nu al iets van te laten zien. Door 
er voor elkaar te zijn geven we de hoop van 
Pasen door, in het geloof dat alles goed komt.” 
Hoe moeilijk ook, het zijn woorden van hoop om 
je aan vast te houden. 
Gods vraag, Gods opdracht zou je kunnen 
zeggen, klinkt door in onderstaande woorden van 
Jurjen Beumer: 
 
U roept mensen in uw dienst 
beweegt mensen tot mededogen, 
vraagt ons om het spoor 
te volgen van Jezus uw kind – 
een weg van ontferming en vrede, 
een reis van genesis naar openbaring, 
een tocht van chaos naar mensenland, 
minste met de minsten, 
broeder en zuster van hen 
die lijden en verschopt worden. 
 
Want uw wereld kraakt in haar voegen, 
bossen sterven, oorlogen woeden, 
de aarde bloedt, de mensen huilen. 
Stuur ons op weg 
om recht te doen en lief te hebben, 
zodat ééns onze wereld en wij 
allen samen zullen staan in 
het volle licht van uw gerechtigheid. 
 

Orde van dienst 6 maart 2022 
 
Deze zondag is de eerste in de veertigdagentijd. 
We lezen samen met de kinderen het verhaal uit 
Johannes 12, waar Maria de voeten zalft van 
Jezus. Een vraag om over na te denken:  
 
 

Ruikt je leven fris of zit er misschien een luchtje 
aan…? Vandaag zullen we in de gebeden extra 
aandacht geven aan het wereldgebeuren, maar 
ook aan ons werk, vrijwillig of professioneel. Als u 
voorbeden aan wilt dragen, kan dat altijd. Ik hoop 
u en jullie zondag te ontmoeten!  
ds. Luci Schermers 
 
Orgelspel - Welkom - Psalm 91: 1 en 2 - 
Bemoediging en groet - Gebed om ontferming -  
Wij die nog mogen leven,  
van hoop en vrees vervuld, 
aan machten prijsgegeven,  
aan meer dan eigen schuld, 
wij die God weet hoe verder, 
tot hiertoe zijn gespaard, 
dat wij toch nooit erkennen 
het recht van vuur en zwaard. 
Dat wij toch niet vergeten  
waartoe wij zijn gemaakt, 
dat diep in ons geweten  
opnieuw het licht ontwaakt, 
dat in ons wordt herschapen 
de geest die overleeft 
dat onze lieve aarde 
nog kans op redding heeft. 
 
Gebed - Eerste lezing Dt. 5: 6-21 - Lied 536: 1 en 
4 - Tweede lezing Joh 11:55 -12: 11 – Luisterlied: 
Blijf bij mij - Kindermoment - Preek - Orgelspel - 
Luisterlied 791 - Dankgebed en voorbeden - 
Aandacht voor de collecte - Slotlied 542 – Zegen - 
Orgelspel 
 

Wel en wee. 
 
Mevrouw M. Rigterink - Zieck hoopt haar 
verjaardag te vieren op vrijdag 11 maart. 
Vanaf deze plaats alvast van harte gefeliciteerd. 
Een fijne dag toegewenst en een goed nieuw 
levensjaar.  
 
Bij de zoon van Cees en Nelly Hesse is 
prostaatkanker met mogelijk uitzaaiingen 
geconstateerd. Meer onderzoek is nodig, er zijn 
grote zorgen. Daarnaast zijn er problemen 
betreffende Nelly’s gezondheid. We wensen hen 
sterkte en kracht van Boven. 
 
 
 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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Biddag met de Wegwijzer 
 
Dit jaar is met biddag onze kerk aan de beurt om 
samen met De Wegwijzer biddag te vieren. Het 
was de bedoeling dat de kinderen naar de kerk 
zouden komen. Enige tijd geleden is vanwege 
corona besloten dit niet te doen: de school komt 
niet naar de kerk, maar de kerk gaat wel naar 
school! Komende woensdagmorgen ben ik op de 
Wegwijzer en draai ik mee in de ‘biddagcarrousel’ 
met o.a. een Bijbelstudie in groep 7 en 8. Aan het 
einde van de ochtend wordt in twee 
bijeenkomsten (onderbouw en bovenbouw) in de 
aula biddag afgesloten met een lied, een korte 
terugblik en de zegen. 
Dit betekent voor onze gemeente dat er 
woensdagavond géén dienst is in de kerk. 
ds. Luci Schermers 
 

Op zoek naar de mooiste psalm – 
enquête. 
 
Dank voor alle inzendingen in de zoektocht naar 
de mooiste psalm. Met 33 inzendingen een mooie 
score al weet ik niet of het representatief genoeg 
is… Met tien stemmen steekt psalm 139 met kop 
en schouders uit boven de andere psalmen! 
Psalm 121 volgt als tweede met vijf stemmen; 
Psalm 8 krijgt drie stemmen; twee stemmen voor 
Psalm 1, 23 en 42. Andere psalmen die één keer 
genoemd werden: Psalm 27, 63, 68, 73, 84, 87, 
91,149 en 150. Ik had me voorgenomen om een 
preek te houden over de meest gekozen psalm. 
Maar psalm 139 is de afgelopen maand al twee 
keer aan bod gekomen, dus dat zal ik voorlopig 
niet nog een keer doen…   ds. Luci Schermers 
 

 

Bidden voor Oekraïne: vrijdagavond 
(vanavond) 4 maart 19.00 uur 
 
Zo geschrokken van alles wat er aan onrecht 
gebeurt in Oekraïne willen we in de tijd tot Pasen 
ieder vrijdagavond kort bij elkaar komen om te 
bidden voor vrede en recht. Bidden en werken. 
Bidden doen we vrijdagavond, over wat u 
praktisch kunt doen schrijven de diakenen. 
 

Veertigdagenkalender en vastentijd. 
 
Hebt u de veertigdagenkalender ontvangen? We 
lezen als gemeenteleden iedere dag een stukje 
tekst. Het zet aan tot bezinning en verbindt ons 
met elkaar! 
In de veertig dagen voor Pasen is het mooi om af 
te zien van bepaalde zaken waar je aan gehecht 
bent of om juist dingen te doen waar je je anders 
geen tijd voor gunt. Daarvoor zijn suggesties te 
vinden in de kalender. Voor 7 maart - 12 maart 
lees ik: Deze week eten we sober: we eten geen 
vlees en proberen niet te snoepen.  
 

Landelijke Opschoondag in Krimpen aan 
de Lek. 
 
Op zaterdag 19 maart is het 
Landelijke Opschoondag. Verschillende kernen in 
de Krimpenerwaard doen mee aan deze landelijke 
actie. In Krimpen aan de Lek wordt om 10.00 uur 
gestart bij Het Cultuurhuis.  Materialen zijn 
aanwezig bij de startplaats. De zakken met afval 
worden verzameld bij het Cultuurhuis en worden 
door de Gemeente Krimpenerwaard opgehaald. Ik 
ben van plan mee te doen. U en jij ook? 
ds. Luci Schermers 
 

 

Seniorenmiddag 
  
Op donderdag 10 maart om 14.00 uur is 
er weer een seniorenmiddag in ‘t Voorhof. 
Mevr. Annie Hoogendijk uit Ouderkerk a/d 
IJssel komt dan. 
Zij fietst bijna dagelijks en maakt dan 
prachtige foto’s. 
Ze komt met een fotopresentatie 
genaamd: ‘De vier jaargetijden in de 
Krimpenerwaard’. 
Heeft u vervoer nodig naar ’t Voorhof, dan 
kunt u tot 8 maart bellen met Dicky 
Bremmer telefoon: 510480. 
  
U bent van harte welkom, 
De gastvrouwen 
 

Voedselbank                 

 

Het product voor maart is vis in blik. Er 
zijn 3 blikjes gebracht. 
In februari zijn er 26 stuks wasmiddel 
gebracht. 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. 
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“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor 
SamenWijzer 37.5 over de periode 13 maart t/m 
24 april 2022 uiterlijk zondag 6 maart a.s. bij de 
redactie in te leveren.” 

 
 
 
 
 

 De bloemen van zondag 4 maart 

zijn voor Mw. T. v. d. Leeden -Tuinenburg, 
Beterschap.   

Beste gemeenteleden,  
een belangrijk bericht!!! 
 

Eind maart 2022 zal een nieuw 
informatieboekje van onze 

Ontmoetingskerk verschijnen, als het lukt. 
Mij is gebleken, dat een aantal 
telefoonnummers zoals in het huidige boekje 
is vermeld, niet meer in gebruik is. Wilt u 
aan mij doorgeven, welk gewijzigd 
telefoonnummer u in het nieuwe 
informatieboekje wilt opnemen?  
Tevens vraag ik aan de commissies de 
namen en telefoonnummers door te geven 
van de deelnemers en het aanspreekpunt of 
het e-mailadres van betrokkene(n). 
Van de volgende commissies wil ik 
informatie ontvangen of de tekst uit het 
huidige boekje nog akkoord is en graag 
telefoonnummer(s) en emailadres(sen): 
Rock Steady, Youth Alpha, 
Jongerengesprekskring, 
Vrouwengespreksgroep, Jeugdwerk, 
Jeugdclubs, Vakantie Bijbel Feest, 
Geloofsdozen, ZWO, Liturgie, Vorming en 
Toerusting, Kindernevendienst, Beamteam, 
Cantorij en YFC. 
Ik kan mij voorstellen, dat u het huidige 
informatieboekje niet dagelijks en met rode 
oortjes leest of bekijkt. Als u het boekje niet 
meer heeft, dan kunt u mij dit melden, dan 
stuur ik de informatie, die u nodig heeft aan 
u door. 
U kunt de gegevens sturen naar het e-
mailadres: jhrvanmastrigt@kpnplanet.nl of 
bij mij in de brievenbus doen Rijsdijk 37, of 
in de brievenbus van de kerk.  
Graag wil ik de gevraagde informatie uiterlijk 
dinsdag 8 maart 2022 binnen hebben. Zo 
niet en u bent uit een commissie, dan wordt 
u spontaan lastiggevallen… Ook wel leuk. 
Erg belangrijk is de ledenlijst up-to-date te 
krijgen. Daar is veel denkwerk voor nodig, 
maar met Rob van Westen (Kerkelijk 
Bureau) moet dat goed komen. 
Ten overvloede: het informatieboekje blijft 
intern en komt niet op de website, dus zijn 
de gegevens daarin vermeld, volgens de 
privacyregels van onze kerk.  
 
Ik hoop dat u mij van de nodige informatie 
voorziet. Alvast bedankt voor uw 
medewerking! 
Een hartelijke groet, 
 
Ruud van Mastrigt 
 

Zinzondag, Zondag 6 maart 2022 

Lezing over “Filosofie van het 
boerenverstand” 
 

Filosoof en humanisticus Jan Warndorff biedt een 

vernieuwende en bevrijdende levensfilosofie, met 
als motto: zie van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk 

te houden. 
Het leven zelf is een wonderbaarlijk mysterie wat 

wij niet begrijpen. En omdat dit onbegrip geldt voor 

alle mensen overal ter wereld, doen we er goed 
aan om dit volmondig te erkennen. Het zet de 

potentieel gewelddadige waarheidsclaims van 
religie, wetenschap en politiek tussen haakjes, en 

geeft aan alle mensen gemeenschappelijke grond 

onder de voeten. Maar die grond lijkt aanvankelijk 
misschien heel beperkt en dun – of is het zelfs glad 

ijs? Jan Warndorff schreef een ‘filosofie van het 
boerenverstand’ onder de titel ‘Geen idee’, waarin 

hij laat zien hoe stevig en hoe vruchtbaar deze 
grond is. In de erkenning van onze onwetendheid 

schuilt zowel individuele vrijheid, als een 

aanmoediging om het leven en de wereld vooral lief 
te hebben. 

Jan Warndorff (1965) is als kind van tropenartsen 
geboren en getogen in Ghana, Malawi en Ethiopië. 

Hij studeerde in 1996 cum laude af aan de 

Universiteit voor Humanistiek met een scriptie over 
José Ortega y Gasset. 

 
De lezing vindt plaats op zondagmiddag 6 maart in 

de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in 
Lekkerkerk. Aanvang 15.00 uur. De toegang koffie 

en thee zijn gratis. Na afloop is er een open 

schaalcollecte. Voor eventuele verdere informatie 
kunt u bellen 06-54392483 of mailen naar 

adrivanVliet@planet.nl 



4 

 

  
 
 
 

 
Soeplepel gesignaleerd 

Aan het begin van het seizoen is de soeplepel in 
het leven geroepen door de commissie V & T. 

Inmiddels heeft hij al heel wat bezoekjes 
afgelegd. Wij werden door Saskia en Johan 
uitgenodigd om bij hen langs te komen en 

afgelopen zondag hebben we bij ons thuis met 
Marcel, Margje en de kinderen groentesoep 

gegeten. Bij deze willen we V&T bedanken voor 
het leuke initiatief, we hebben genoten van de 
gezelligheid. We hopen dat er nog veel mooie 

ontmoetingen zullen plaatsvinden met of zonder 
soeplepel. Niels en Rianne de Kwaadsteniet 

 
 
 
 

 
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 6 maart zijn: 

 
1ste Kerk in Actie zending (Rwanda,40 dagen tijd). Landbouw Rwandese zusters 

Hoe zou u zich voelen als u nu niet verzekerd zou zijn voor uw ziektekosten? Niet prettig waarschijnlijk. Of als u ineens 
afgesloten zou worden van elektra? Ons leven zou op zijn kop staan. In het Afrikaanse land Rwanda zijn deze zaken ook 

belangrijk voor de mensen. Maar om al die dingen te betalen, moet je genoeg verdienen. Dat is lastig als je op een 
kleine akker werkt en maar net aan genoeg kan verbouwen om je gezin iedere dag te voeden.  Vandaag collecteren we 

voor werk van Rwandese zusters. Geen grootschalig ontwikkelingsproject, maar dicht aan de basis. Deze zusters trainen 
boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen. Bijvoorbeeld door irrigatie, 

meer variatie en wisselteelt, dieren houden, eigen compost verwerken, vruchtbare grond leren vasthouden en beter 

samenwerken. Een getrainde boer kan zijn kinderen daardoor naar school sturen en zijn elektra en 
gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt klein, maar betekent veel in het leven van mensen. Eén boer of boerin trainen 

kost 160 euro. Daar vragen we vandaag uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank  
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Rwanda storten op rek.nr. NL10RABO0333800737 

 

2de Kerk 
Uw bijdrage voor de Kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op rek.nr. NL63RABO0333800656 

 

3de Extra collecte Kerk in Actie noodhulp Oekraïne 

Waar we al weken bang voor waren, is gebeurd: het is oorlog in Oekraïne. Zo'n grootschalige aanval hadden we niet 

verwacht, heel Oekraïne wordt geraakt door de Russische aanvallen. Vliegvelden zijn bestookt, we horen van dodelijke 
slachtoffers. Dit betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt 

al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen, die onze 
steun harder nodig hebben dan ooit.  

De situatie in Oekraïne kan nu snel verder escaleren. De nood was er al - in 8 jaar oorlog zijn al 1,3 miljoen in eigen 

land ontheemd geraakt -, maar wordt nu heel groot. De vluchtelingenstroom neemt in grote omvang toe en dat is voor 
hen een vreselijke situatie. 

 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Oekraïne 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. 
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Liturgisch bloemschikken.           

 

Als basis voor de schikking wordt een conische pot gebruikt om het ‘ontvangen’ te symboliseren. 
De pot lijkt klein in verhouding tot de hoogte, het tart de standaardregels van de verhouding pot 
versus bloemstuk. 
Juist deze combinatie, kleine pot – hoge schikking, maakt het beeld sterk. De pot wordt niet tot 
aan de rand gevuld, maar blijft open om het ontvangende te benadrukken. De schikking rust op de 
bodem van de pot en reikt naar boven, naar de hemel. 
De schikking wordt gemaakt op de rand van de pot, de verbinding met het hogere is niet alleen 
een zaak van 
het ontvangen van genade. De schikking op de rand van de pot verandert iedere week een beetje. 
De schikking heeft een natuurlijke uitstraling, is transparant en luchtig. Daarmee wordt benadrukt 
dat 
door de genade er altijd zicht blijft op het onbekende, op het onverwachte, op het Goddelijke. 
De sterke verticale zuil wordt in het begin van de Veertigdagentijd gemaakt van droge grassen. 
Grassen die de herinneringen dragen van een voorbije lente, zomer en herfst. Later in de 
Veertigdagentijd wordt de zuil groener, hoop op een nieuwe lente. 
 

Eerste zondag 40 dagentijd: 

 

Uitwerking symbolische schikking. 
 

De mens wordt op de proef gesteld. Er zijn drie vergezichten die aanlokkelijk zijn, maar niet leiden 
naar waar het echt om gaat. Er staat: de mens leeft niet van brood alleen. Tussen de 
grassenstructuur plaatsen we tarwearen en/of gerst aren, als verwijzing naar die zinsnede. In de 
pot zijn bloeiende primula’s geplaatst, op zo’n manier dat de bloemen net boven het randje 
uitkomen. De primula heeft de Nederlandse naam hemelsleutels en symboliseert in deze schikking 
datgene waar het om gaat, betekenisgeving. 
 
Meditatieve tekst. 

Er is een veelgebruikte oefening waarbij iemand zich vanaf een tafel achterover in opvangende 
armen laat vallen. Een oefening in vertrouwen. Voor we het weten laten we ons vallen in de armen 
van bestaanszekerheid, dagelijks brood, onze positie, macht. Jezus vestigt echter de blik op waar 
het om gaat: God is de betrouwbare en heeft de tijden in de hand. God komt de aanbidding toe. 
 

 
 
De tellerstand voor de Aktie Kerkbalans 2022 staat op dit moment op € 56.524,--. Een mooi 
bedrag en is iets meer dan begroot. Dit bedrag kan zelfs nog groeien omdat we van 10 mensen  
nog geen reactie hebben ontvangen. 
Mee doen kan nog altijd! Uw reactie kunt u mailen naar penn.ontmoetingskerkrimpen@gmail.com 
Iedereen hartelijk dank voor de toezegging die is gedaan.  
Hartelijk dank namens het CvK,  Ruud van Mastrigt 
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Oekraïne 
 
Van Nicolien Kortenoeven (Scouting Ouderkerk) en van Arthur Bouw (Blije Gift en De Vrienden van) heeft de 

diaconie onderstaande oproep gekregen. Het is een mooi initiatief vinden wij. Wij hopen op veel spullen om onze 
Oekraïense medemensen te kunnen helpen. 

 
Hierbij een oproep voor een inzamelactie voor de burgers van Oekraïne. Iedereen helpen waar je kan!  

Dat is een van de zinnen in onze Scoutingwet. Vandaar dat wij, scouting, ons de komende weken in zullen zetten 
om spullen in te zamelen voor Oekraïne. Waar veel mensen door de huidige situatie in het land niet meer in hun 

eigen woning kunnen wonen en een groot deel van hun leven zich op dit moment afspeelt in schuilkelders of 

metrostations. 
 

In Ouderkerk woont de Oekraïense familie Klusenko. Zij zijn voor Stichting Oekraïners in Nederland een 
inzamelpunt gestart voor diverse hulpgoederen die naar Oekraïne gebracht zullen worden. Het adres van het 

inzamelpunt is Dorpsstraat 7 te Ouderkerk aan den IJssel. 
Ook als Scouting willen wij onze bijdrage leveren. Daarom richten wij in ons clubhuis een ruimte in om spullen in te 

zamelen voor de mensen in Oekraïne. Wij zorgen als vereniging dat de spullen via de familie Klusenko naar 

Oekraïne zullen gaan. 
 

Spullen, voor de scouting, die op dit moment hard nodig zijn: 
- Babyspullen (luiers, doeken, melkpoeder, voeding) 

- Voeding (lang houdbare producten, makkelijk te bereiden en voedzaam zoals noodles, blikken soep, instant 

pastamaaltijden) 
- Water 

- Slaapspullen ((fleece)dekens, slaapzakken, matjes, luchtbedden, kussens) 
- Verbandmateriaal en andere EHBO artikelen (ook als houdbaarheidsdatum overschreden is!) 

- Hygiëne-artikelen (tandenborstels, tandpasta, tampons, maandverband, desinfectiemiddel) 

- Medicatie (paracetamol, ibuprofen, andere pijnstillers) 
- Overige artikelen (batterijen, lucifers, kaarsen, waxinelichtjes, zaklampen) 

 
Let op! Kleding is niet nodig! Dit kan men op dit moment nog lokaal inzamelen. 
Waar: Scouting Christaan de Wet, Sportlaan 1, 2935 XX Ouderkerk aan den IJssel   
Wanneer: Ieder weekend in maart 

- vrijdag tussen 19.30 – 22.00 uur 

- zaterdag tussen 10.00 – 13.00 uur   OF 
Waar: Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 90, 2931 CL Krimpen aan de Lek 

Voor een ieder die GEEN vervoer heeft om spullen naar Ouderkerk te brengen!  
Wanneer: vrijdagavond, 11, 18 & 25 maart tussen 19.30 - 20.30 uur via de achteringang (Jac. van Ruysdaelstraat) 

of op zondagmorgen; voorlopig gedurende de maand maart!  

 
Spullen voor Blije Gift/De vrienden van:  

Luiers, maandverband, shampoo, douche producten, enz 
Kinderkleding, ondergoed, warme volwassen kleding 

Slaapzakken, kinderen matrassen 
Houdbaar voedsel zoals, macaroni, spaghetti, rijst en bloem 

Alles is welkom, al komt u maar 1 pak rijst brengen, het komt direct bij de gezinnen terecht! Namens alle gezinnen 

bedankt! U kunt ook een donatie overmaken naar; Stichting Blije Gift actie Oekraïne; NL 76 RABO 0322093104  
Waar: Stichting Blije Gift, Middelland 22A, 2931 AL krimpen aan de Lek 

 
Wanneer: Zondag, 6 maart 2022, tussen 10.00 uur en 16.00 uur 

Delen van dit bericht zorgt voor een groter bereik en dat er een grotere stroom aan spullen die kant op gaat. Dus 

op zijn scouts gezegd: hoort zegt het voort!     ✨ 

  

Alvast hartelijk dank voor alles om onze medemens in noodhulp te kunnen bieden       

Namens Scouting Ouderkerk, Blije Gift, De vrienden van en namens de diaconie van de Ontmoetingskerk,  
Nicolien Kortenoeven, Arthur Bouw, Annemarie Kraan, Arie de Paauw, José Lankhaar en Wietske Schreuder 

 

PS: mocht u ‘grote’ spullen hebben, bv: slaapzakken, kussens enz en geen vervoer hebben dan kunt u contact 
opnemen met:  Wietske Schreuder, 06 1770 8993 dan wordt het bij u/jou opgehaald. 

 


