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Dienst van vandaag: Ds. R. P. van der Plicht 
 

Nashville-verklaring 
Ds. René de Reuver, scriba generale synode, betreurt 

de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring. 

Hij schrijft op de website van de PKN: 
De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en 

gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom 
niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over 

gender, seksualiteit en zegen. 

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen 
en statements over en weer, maar komt alleen verder 

als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek 
waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan 

alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder 
om zich uit te spreken en gehoord te worden. 

In november jl. heeft de generale synode van de 

Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van 
Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de 

Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van 
harte welkom is en zich thuis mag voelen. 

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring 

van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk 
geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele 

geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of 
andere levensverbintenissen. 

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig 

en open gesprek over seksualiteit en gender in de 
gemeenten. 

Ds. René de Reuver, scriba generale synode 
 

Kerkdienst in de Bethelkapel 
Iedere maand draag ik 1x mijn steentje bij aan de 

doorgaande dienst in de Bethelkapel in Den Haag. 

Deze maand ben ik op zondag 13 januari van 13.00 - 
14.00 uur de voorganger. Er zijn lezingen, er zal 

worden gebeden en gezongen, er is stilte en 
dwarsfluitspel. Mocht u mee willen gaan (misschien 

een van de lezingen willen verzorgen?),  dan kunt u 

zich aanmelden bij onze diaken Marian de Paauw (tel. 
518.240).  

ds. Luci Schermers   
 

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND 
Het product van de maand januari is Spaghetti/pasta. 

Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de 

Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan 
worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij 

het ZWO-bord inde ontmoetingsruimte. 
In de maand december zijn er 20 flessen Olie/bak en 

braad opgehaald. 

 
 

 

Ouderenmiddag 15 januari 2019. 
Vanaf 14.00 uur houden wij onze jaarlijkse 

ouderenmiddag. 
Er wordt een presentatie verzorgd over Guatemala. 

Tevens kijken wij terug naar onze reis van vorig jaar. 

U kunt zich deze middag al opgeven voor het 
aanstaande reisje van 7 mei 2019. 

De Diaconie. 
 

Uitvoering praktijkleergedeelte theologische 

opleiding 
Hoi, 

Mijn naam is Anke Poelstra en ik woon sinds een kleine 
2 jaar (de tijd vliegt!) net over de grens in Lekkerkerk, 

aan de Schuwacht. Een paar maanden geleden ben ik 
lid geworden van de Ontmoetingskerk. De sfeer en de 

preken spreken me erg aan en doen me denken aan 

mijn kerk in ’s-Hertogenbosch, waar ik geboren ben. 
Sinds 2015 werk ik bij het Hoogheemraadschap van 

Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam, bij de 
afdeling Afvalwaterketen. In mijn vrije tijd lees ik 

graag, werk ik in de tuin en aan mijn huisje, of, als het 

koud genoeg is, schaats ik graag. 
In september ben ik begonnen aan een 

(deeltijd)opleiding Gemeentewerk aan het Evangelisch 
College in Zwijndrecht. De opleiding bestaat uit een 

deel Bijbelse Theologie, maar omvat ook een 

praktijkleergedeelte. Daarbij is de eerste opdracht om 
de verschillende onderdelen van de kerk te observeren 

(van kindernevendiensten tot kerkenraad en alles wat 
daar tussenin zit) en op te schrijven wat opvalt. Eind 

vorig jaar heb ik met Luci en de kerkenraad besproken 
dat ik dit mag uitvoeren binnen de Ontmoetingskerk. 

Vanaf februari wil ik daarom afspraken maken met 

verschillende mensen, om mee te kijken. Het kan dus 
zijn dat je/u binnenkort een belletje van me krijgt. Ik 

hoop dat jullie dat niet erg vinden, en het net zo 
interessant als ik vinden om eens met een andere bril 

naar de kerk te kijken. Overigens zijn de opdrachten 

anoniem en worden ze alleen naar de mijn begeleider 
van de opleiding gestuurd. 

Hopelijk tot binnenkort! 
 

De bloemen van deze zondag zijn voor …. 

…. Mw. N. Kortenoeven als dank.. 
 

Koster  
12-01 t/m 18-01 dhr. A. de Paauw 

19-01 t/m 25-01 dhr. C. Hesse  
 

Kerkdienst zondag 20 januari  
10.00 uur ds. J. C. M. van der Wilt 
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Top 2000 op 3 maart 2019 
Plaats van handeling: De Ontmoetingskerk in de 

Hoofdstraat in Krimpen aan de Lek, aanvang 18.30 
uur. En ja, inmiddels zijn de voorbereidingen in gang 

en zal de lezer als aanloop naar deze bijeenkomst - 

“Event’, in evenementen jargon - met enige regelmaat 
de tekst van een populair liedje in de Zondagsbrief 

tegen komen. Met af en toe met wat tekst en uitleg als 
achtergrond informatie erbij, zoals dat gaat met 

literaire stukken en kunstwerken. 

 
Het liedje van vandaag is  
van de Zeeuwse band Bløf: Blauwe ruis. 

Het staat op het gelijknamige studio-album uit 2002, 
het 5e van de groep, en het 1e na het overlijden van de 
toenmalige Bløf drummer op 17 maart 2001, als 

gevolg van een éénzijdig ongeval met zijn motorfiets. 
 

“Blauwe ruis” is ook een term uit de natuurkunde en in 
dit verband van belang. 

Heel eenvoudig gezegd: een geluidsignaal (dit is 

eigenlijk een trilling) heeft een amplitude (de uitslag 
van het signaal van 0 naar een maximum). Bij hogere 

frequenties (aantal trillingen per seconde) neemt de 
gemiddelde amplitude toe, dit verschijnsel word 

genoemd: blauwe ruis. 

De betekenis van de titel is in dit verband, dat hiermee 
wordt uitgedrukt dat de band in die periode een uiterst 

heftige periode heeft doorgemaakt. 
De band bestaat nog steeds, met als enige wijziging in 

de bezetting een waardig opvolger voor de drummer. 
 

Blauwe ruis 

 
Je droeg weer blauw die avond 

in een schaduw van zwart licht. 
Er werd geen gat gedicht  

met de brief die je me nazond. 

Tijd draait alles om 
wat eerst prachtig was, wordt lelijk. 

Wat je toen zo moeilijk vond 
daar denk je niet meer aan. 

Laat je me nog gaan? 

Wat onaf was, blijft wel liggen. 
Je maakt niets ongedaan. 

 
Blauwe ruis, in mijn ziel en in mijn oren 

ik wil het niet meer horen,  
maar het houdt nooit meer op. 

Blauwe ruis, wat je had gaat nooit verloren 

Het wordt alleen maar harder 
en het houdt nooit meer op. 

 
Je draagt steeds blauw die avond, 

op het scherm in mijn hoofd. 

In de brief die je me nazond, 
heb je niets beloofd, 

maar ook niets afgerond 
onaangenaam verdoofd 

blijf ik staren naar de grond 
 

 

 
 

 
 

Blauwe ruis, in mijn ziel en in mijn oren, 
ik wil het niet meer horen, 

 
maar het houdt nooit meer op 

 

Blauwe ruis, wat je had gaat nooit verloren, 
Het wordt alleen maar harder 

en het houdt nooit meer op. 
 

Laat je me nog gaan? 

Wat onaf was, blijft wel liggen. 
Je maakt niks ongedaan. 

 
Blauwe ruis, in mijn ziel en in mijn oren, 

ik wil het niet meer horen, 
maar het houdt nooit meer op. 

Blauwe ruis, wat je had gaat nooit verloren, 

Het wordt alleen maar harder 
en het houdt nooit meer op 

 
Blauwe ruis, blauwe ruis, 

het houdt nooit meer op 

 
>> Bløf, Blauwe ruis, 2002 << 
 
AT 
 

Uitspraken: 
 
Iedereen is een genie. Maar als je een vis 
beoordeelt op zijn vermogen om in een boom te 
klimmen, zal hij zijn hele leven denken dat hij dom 
is. 
Spreker; Albert Einstein, Duitse jood, vluchteling 
voor de Nazi’s naar de USA, Nobel prijs winnaar 
voor Natuurkunde en bedenker van de Relativiteits 
theorie. 
 
Iedereen deugt. 
De vraag is alleen; waarvoor? 
Spreker; Louis van Gaal, (top)voetbaltrainer, in een 
televisie uitzending van Zomergasten in 2018. 
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