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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 
Overleden: 

Op donderdag 12 januari jl. is Melissa Elfrink, 
Klipperstraat 9,  overleden. Melissa is slechts 17 jaar 

oud geworden. 

Zij wordt donderdag 19 januari a.s. - op haar 
geboortedag! - begraven in Gouda. 

In de kerkdienst van vandaag zullen wij aan haar 
overlijden aandacht schenken. 

 
Van de kerkenraad: 
Dhr. R. van Mastrigt maakt geen deel meer uit van 
zowel de Kerkenraad als het College van 
Kerkrentmeesters. 
Er zal dus moeten worden uitgekeken naar opvolging; 
tot die tijd is dhr. A. van Gemerden bereid zijn 
aandachtsgebied zoveel mogelijk waar te nemen 

 

Waarschijnlijk heeft U al vernomen dat de familie 

Taalman verhuist naar Zeeland. 
 

 
Oproep: 

Als scriba beschik ik al over heel wat e-mailadressen 
van gemeenteleden, maar nog lang niet van iedereen 

die een e-mailadres heeft. 

Het kan soms heel praktisch zijn om zoveel mogelijk 
gemeenteleden via email te informeren. 

Daarom deze oproep: wil iedereen die beschikt over 
een e-mailadres mij dit adres laten weten?  

Bij voorbaat dank. 

Jan van der Leeden, Scriba 
>> E. scriba@ontmoetingskerkkrimpen.nl 
 

 
Graag vraag ik uw aandacht voor de actie Kerkbalans 

2011. De actie wordt dit jaar gehouden van 15 tot en 

met 29 januari. In deze periode kunt u de vrijwilligers 
weer aan uw deur verwachten en vragen wij u om uw 

toezegging in te leveren. Het thema van dit jaar is 
“Wat is de kerk mij waard?”.  Wij hopen dat u positief 

zult antwoorden op deze vraag .  De actie kerkbalans 
is de belangrijkste actie om de toekomst van onze kerk  

ook financieel te garanderen. Wij rekenen op uw 

medewerking en alvast erg bedankt voor uw 
toezegging.   

Namens het college van Kerkrentmeesters, 
Ary-Jan Boer 

 
 
 

 

Vanuit V&T  
Vrijdagavond 20 januari organiseren we een 

filmavond in de Ontmoetingskerk: m.b.v. de beamers 
willen we de film ‘As it is in Heaven’ bekijken. Een 

film over verschillende vormen van liefde. 

“Daniel Daréus is een succesvolle internationaal 
bekende dirigent die aan de top meedraait. Maar hij is 
ook eenzaam en de uitputting nabij. Hij stopt zijn 
carrière en keert terug naar zijn geboortedorp in het 
noorden van Zweden. Als Daniel met het plaatselijke 
koor gaat werken, herontdekt hij zijn liefde voor 
muziek. En dankzij de lieve Lena overwint hij 
langzamerhand zijn eigen onzekerheid en angsten. Zijn 
aanpak tilt het koor naar ongekende hoogte, maar 
stuit ook op veel weerstand. Naast Daniel maken de 
andere personages namelijk ook allemaal hun 
persoonlijke verandering door. Dit soapachtige 
element maakt „As It Is In Heaven‟  een heerlijke 
wegkijkfilm vol meeslepende emoties en herkenbare 
menselijke levensvragen. “ 
De film is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar. 

We starten de avond om 20.00uur, na afloop van de 

film (ongeveer 2 uur) is er gelegenheid om onder het 
genot van een hapje en een drankje na te praten. 

We zien jullie graag op vrijdag 20 januari!  
 

de bloemen van deze zondag gaan naar…. 

….mevrouw A. Koedijk-Oostwouder en naar mevrouw 
A.B. van Dijk- Bouw. 
 
Koster 

14-01 t/m 20-01 dhr. A. de Paauw 
21-01 t/m 27-01 dhr. P. van Gorkum 

 

Kerkdienst zondag 22 januari 
10.00 uur Ds. L. Schermers. 

In deze dienst wordt Fenne Geertruida de Jong 
gedoopt. Fenne is dochter van Johan & Saskia, en 
zusje van Jordy. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 
Rondom het levenseinde 

 
Sterven doen we allemaal, maar ieder sterft zijn eigen 

dood. Niet iedereen is bang voor de dood, maar vaak 
wel voor een moeilijk en pijnlijk sterven, voor 

(eventuele) aftakeling en ontluistering. In onze 

maatschappij is steeds meer aandacht voor het proces 
van sterven en overlijden. Er verschijnen boeken over 

en ook op tv is ouder worden en sterven actueel. 
We willen in een viertal avonden aandacht besteden 

aan een aantal aspecten die een rol spelen rondom het 

levenseinde. 
 

 
Woensdag 25 januari 2012, 20.00 - 22.00 uur 

Leo Fijen (bekend KRO-presentator) komt naar Capelle 
aan den IJssel en spreekt over zijn boek “Het jaar dat 

mijn vader stierf”. Dit boek beschrijft de briefwisseling 

van Leo Fijen en Anselm Grün over de ziekte en het 
overlijden van zijn vader. Allerlei vragen over sterven, 

afscheid nemen, rouw en verweesdheid komen ter 
sprake: de relatie tussen vader en zoon, het 

rouwproces met broers en zussen, het afscheid van 

het ouderlijk huis, de troost van rituelen en het gemis 
dat meer pijn doet dan gedacht en soms onverwacht 

toeslaat.  
 

 
Tijdens de volgende woensdagavonden (1, 8 en 15 

februari 2012) komen andere aspecten aanbod.  

- Een medewerker van het hospice IJsselthuis te 
Nieuwerkerk aan den IJssel komt vertellen 

over palliatieve zorg. Deze zorg is niet gericht 
op weer gezond worden, maar veel meer op 

het bestrijden van hinderlijke symptomen van 

de ziekte en het waardig afscheid nemen. Wat 
kan een hospice betekenen in de laatste fase 

van iemands leven? 
- Luci Schermers, geestelijk verzorger IJsselland 

Ziekenhuis, zal vertellen waaruit geestelijke 

zorg rondom het sterven kan bestaan. Zijn er 
rituelen - en welke dan? - die de geestelijke 

pijn wat kunnen verzachten en troost kunnen 
bieden, niet alleen voor de stervenden, maar 

ook voor de mensen om hen heen? 
- De uitvaart is het laatste zichtbare gedeelte na 

iemands overlijden. Op deze avond horen we 

van een uitvaartleider hoe een uitvaart wordt 
georganiseerd. Wat komt er allemaal bij kijken 

en welke keuzes zijn er te maken? Wat kun je 
zelf als familie of nabestaanden bijdragen? 

Rituelen rond de uitvaart kunnen voor de 

mensen die achterblijven van blijvende 
betekenis zijn. 

 
 

Plaats: kerkgebouw De Morgenster, Spoorlaan 2 te 
Capelle aan den IJssel 

Tijd: 20.00-22.00 uur 

Data: 25 januari, 1, 8 en 15 februari 2012 
Informatie bij: ds. Luci Schermers (010  - 451.78.40 of 

lm.schermers@hetnet.nl)  
 

 

 

 
 

Praiseavond ´So you think you can praise´ 
 

´So you think you can praise´. Met deze variatie op de 
titel van het bekende televisieprogramma van RTL, 

presenteert de LivePraise Band het thema van de 

praiseavond op 4 februari in de Ontmoetingskerk in 
Krimpen aan de Lek. 

 
Het is de tweede keer dat de band een interactieve 

avond organiseert waarbij God en muziek centraal 

staan. De eerste editie was vorig jaar. De LivePraise 
Band, opgericht door jongeren uit de kerk was toen 

nog maar een paar maanden oud toen ze voor het 
eerst in de Ontmoetingskerk stond. Met warmte denkt 

ze terug aan de belangstelling die er toen was vanuit 
de beide kerken in ons dorp.  

 

Met het thema van deze tweede praiseavond haakt de 
band in op de vele talentenshows die avond aan avond 

op de tv voorbij komen. De shows zitten vaak vol met 
ongekend talent, maar zo nu en dan is de jury ook 

genadeloos hard tegen minder geslaagde optredens. 

Hoe zou het er in de hemel aan toegaan, vroegen de 
bandleden zich af. Zit daar een vakkundige jury klaar 

van de meest muzikale engelen die onze aanbidding 
voor Hem beoordelen. Gaan we genoeg naar de kerk, 

bidden we genoeg, zingen we de juiste liedjes? Of zou 
het om ons hart gaan en maakt de vorm niet uit? 

 

De spreker op deze avond is Henk Stoorvogel. Een 
aantal sportieve gemeenteleden kent hem al van een 

zogenoemd „Karakterweekend‟ in de Ardennen. Dit zijn 
speciale weekenden die worden georganiseerd door de 

Vierde Musketier. Daarin worden sportieve krachten 

gemeten met zichzelf, elkaar en met God. Vanuit de 
gedacht dat zoals de musketiers de persoonlijke 

elitetroepen waren van vroegere koningen, een voor 
allen, allen voor een, zij de elite troepen willen zijn van 

God. Zijn strijd is hun strijd. Stoorvogel is een van de 

oprichters van deze christelijke mannenbeweging. 
 

Ook trekt Stoorvogel als spreker door het land, zo was 
hij al eens te gast op de EO-Jongerendag, en heeft hij 

verschillende boeken op zijn naam staan. Met Eugene 
Poppe schreef hij onder meer het boek Geboren om te 

vliegen.  

De zaal gaat om 19.00uur open; toegang is gratis. 
Meer info op www.livepraise.nl 
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