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Laatste zondag kerkelijk jaar 
Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk 

jaar. De dienst is voorbereid samen met de 
liturgiecommissie. 

We herdenken de overledenen en noemen de namen 

van mw. Marieke van der Schans, mw. C. Smidt en 
dhr. J. van der Molen.  

We herdenken ook anderen die we in ons hart met ons 
meedragen. De cantorij werkt mee. 

Ieder jaar weer een bijzondere dienst. We wensen 

elkaar een goede dienst. 
  

Liturgisch bloemschikken 
De draad van 

de liefde 
verbindt mij 

met jou 

  
de draad van het gemis 

verbindt mij 
met jou 

  

zoveel draden 
verbinden mij 

met zoveel 
mensen 

  

altijd is er 
die draad met jou 

ze doorkruist 
alle andere draden 

  
ze geeft betekenis 

aan alle levensdraden 

  
de draad van 

de liefde 
verbindt voor altijd 

de draad van  

't gemis 
verweeft zich 

met die van de liefde 
  

De uitleg is : 
Deze zondag gedenken we hen die ons zijn 

voorgegaan . We noemen namen waarmee we een 

mensenleven verbonden weten, die leefden in ons 
midden . Verbonden met ons en verbonden met het 

Licht van de Eeuwige. De draden , waarmee we die 
verbondenheid aangeven , hebben verschillende 

kleuren . Die kleuren vertellen over het unieke van al 

die levens. 
 

 

Oproep 
Vandaag herdenken we ook Marieke van der Schans 

en met haar in onze gedachten vragen wij uw 
aandacht voor het volgende. 

Twee jaar geleden schreef onze lieve 'actiebereide' 

vriendin Marieke het volgende: 
Op 15-12-'12 verkoop ik koekjes op de Kerstfair in 
Krimpen aan de Lek t.b.v. KWF Kankerbestrijding. Ik 
wil hiermee geld inzamelen dat ten goede komt aan 
nog meer onderzoek waardoor men langer en/of 
kwalitatief beter kan overleven na de diagnose. Ik ben 
me ervan bewust dat er ongelofelijk veel soorten 
kanker zijn, en dat we deze ziekte voorlopig de wereld 
niet uit krijgen. Maar heb zelf de ervaring dat je, 
omdat je wilt LEVEN, keihard op zoek bent naar alle 
mogelijke behandelingsmethoden. En door onderzoek, 
bekostigt door o.a. KWF Kankerbestrijding, kunnen 
toekomstige kankerpatiënten, net als ik, ook langer 
genieten en bewuster leven. 
 
Haar strijdlust heeft haar niet kunnen redden maar 

zoals ze zelf schreef heeft ze wel langer genoten en 

bewuster geleefd en wij met haar, we konden genieten 
van haar warme, positieve persoonlijkheid en ook nu 

geven de goede herinneringen troost. In herinnering 
en voor alle mensen die aan deze ziekte lijden komen 

wij in actie voor KWF! We willen tijdens de Markt van 

Krimpen, die gehouden wordt op vrijdag 28 november, 
geld werven voor het KWF, door koekjes, kaarsen en 

meer te verkopen. 
Doen jullie mee? Helpen, koekjes bakken, geld 

doneren of kom wat leuks of lekkers kopen bij onze 
kraam op het winkelcentrum Het Carillon, Hoofdstraat 

in Krimpen aan de Lek op vrijdag 28 november tussen 

16.00 en 21.00 uur. 
En als u geld kunt missen, via onze actiepagina kunt u 

doneren! Dit doet u op 
https://www.staoptegenkanker.nl/vriendenVanMarieke

InActieVoorKWF  

Alvast bedankt voor de medewerking! (Anja de Zeeuw 
en Alie van Krieken) 

 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar.... 
….Mevr. T. v.d. Leeden voor haar verjaardag. 

 

Koster 
22-11 t/m 28-11 dhr. L. Hordijk 

29-11 t/m 05-12 dhr. H. Broekhuizen 
 

Kerkdienst zondag 30 november 

10.00 uur dr. G den Hartogh 
 

 

https://www.staoptegenkanker.nl/vriendenVanMariekeInActieVoorKWF
https://www.staoptegenkanker.nl/vriendenVanMariekeInActieVoorKWF


 
 

 
 

In verbondenheid 
met de Levende 

die ons voorgaat 

in de nacht, 
die is, die was en zal zijn, 

onze schuilplaats bij nood, 
die ons draagt 

in de palm van zijn hand, 

staan we hier 
met ons verdriet. 

 
In zijn Licht 

gedenken we jou, 
gedenken we allen, 

die we uit het oog 

maar niet uit het hart 
verloren hebben. 

We zien uit naar het Licht 
dat ons verbindt 

in dood en leven. 

 
 

 
Bezoek Noachs Ark 

Datum : 17 januari 2015 
Tijd: volgt nog 

Plaats bestemming: Dordrecht 

 
Beleef het 

eeuwenoude 
verhaal van Noach 

op ware grootte! 

 
Op zaterdag 15 

januari 2015 willen we een bezoek brengen aan de Ark 
van Noach in Dordrecht. 

U kunt zich opgeven per mail op: 

commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl of zich vast 
inschrijven op de intekenlijst die te zijner tijd nog zal 

worden opgehangen. 
Commissie V&T 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Najaarsborrel 
De twintigplussers tot veertigminners zijn vanmiddag 

vanaf 15.30 uur welkom in de Tuinfluiter.  

Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen 
we elkaar ontmoeten. Rond 16.00 uur is het thema: 

Utopia – wat is jouw hemel op aarde? 
We hopen op een goede opkomst. 

Marcel van der Kooi, Gera Spruijt en ds. Luci 

Schermers 
 

 
Thema-avond: Meer geluk dan grijsheid 

In De Wingerd in Krimpen aan de IJssel wordt 
binnenkort een avond belegd met Jean-Jacques 

Suurmond, predikant-geestelijk verzorger en o.a. 

columnist in dagblad Trouw. Hij schreef een boekje 
over ouder worden “Meer geluk dan grijsheid”. Vaak 

wordt in onze tijd de nadruk gelegd op de sterke 
mens, op autonomie en groei. Dan wordt ouderdom 

met verval en beperkingen als negatief ervaren. 

Suurmond laat zien dat er ook een andere weg is. Niet 
ondanks maar juist dankzij beperkingen kan de ouder 

wordende mens ook een weg gaan van verdieping en 
groei. Ik ben van plan die avond naar de Wingerd te 

gaan. Wellicht hebben meer mensen belangstelling. 
Meldt u zich dan (010-4517840 of 

dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl), dan kunnen 

we gezamenlijk rijden. 
datum: a.s. donderdag 27 november 2014 

tijd: 20.00 – 22.00 uur 
plaats: de Wingerd, Krimpen aan den IJssel 

kosten:  5 euro 

 

mailto:commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl

