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Van U is de aarde, God,
en dus van ons allen samen,
in noord en zuid,
in oost en west;
houd de onrust in ons levend
dat wij deel uitmaken
van een minderheid
die op kosten van de schepping
zich te goed doet
aan wat wij het onze noemen
ook ten goed komt
aan de meerderheid
die minder heeft.
O God, geef ons de moed
in verzet te komen
wanneer mensen bekneld raken
en de samenleving aangetast wordt
door wat niet te rechtvaardigen is;
help ons vol te houden
dat armoede onrecht is
en dat wij allen verarmen
als mensen onder ons tekort komen;
breng ons te binnen
dat gerechtigheid een prijs heeft
en dat van ons gevraagd wordt die prijs ook te
betalen.
Uit de gemeente:
Op dinsdag 15 mei is mevr. C. Vliegenthart v. d. Berg,
overleden.
Woensdag 23 mei bestaat gelegenheid tot condoleren
van 10.00 tot 10.45 uur in de Ontmoetingskerk te
Krimpen aan de Lek. Aansluitend om 11.00 uur wordt
de afscheidsdienst gehouden, waarin zal voorgaan
ds. L. Schermers. De begrafenis vindt plaats om 12.15
uur te Krimpen aan de Lek.
Op de rouwkaart is de volgende tekst opgenomen:
“God heeft mij geen kalme reis beloofd, maar wel een
behouden aankomst”.

IK GA OP REIS EN NEEM MEE…….
Op donderdag 24 mei a.s. is het jaarlijkse reisje,
georganiseerd door de diaconie. De meeste leden van
zeventig plus zijn uitgenodigd maar misschien hebben
we U gemist. We hebben nog ruimte voor 4-6
personen en natuurlijk mag u mee wanneer u jonger
dan 70 bent. We vertrekken a.s. donderdag om 8.15
uur en gaan onderweg eerst koffie drinken, hierna
naar het kaarsen museum in Baarle Nassau, tussen de
middag een drie gangen diner en tenslotte varen in de
Biesbosch. We sluiten de dag af met een broodje in de
Ontmoetingsruimte van de kerk. Deze dag kunnen wij
niet in zijn geheel bekostigen maar vragen een bedrag
van 47 euro per persoon. Bent u diegene die ook wil
dat we met een volle bus vertrekken en heeft u zin om
er op uit te gaan neem dan voor woensdag contact op
met Meanne Voogt tel: 525935 of Annemarie Kraan
tel: 510234.
De bloemen van zondag 20 mei gaan naar….
…. Joke en Piet Eikelenboom, ter bemoediging.
Koster
19-05 t/m 25-05 dhr. J. Klerk
26-05 t/m 01-06 dhr. P. van Gorkum
Kerkdienst zondag 27 mei
10.00 uur dhr.R. P. van der Plicht
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