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Meditatief
Bij Jesaja 40: 1-11
Met hoofdstuk 40 begint een nieuw gedeelte in de
profetie van Jesaja. Het opent met prachtige woorden:
‘Troost, troost mijn volk, zegt jullie God’. G.F. Händel
heeft dit ontroerend verklankt in de opening van de
Messiah.
Namens God troost de profeet het volk dat zucht
onder de ballingschap. Niet omdat het allemaal wel
meevalt. De profeet weet maar al te goed dat wij zijn
als gras dat verdort en als een bloem die verwelkt. Je
proeft in deze woorden iets van vervlogen hoop.
Misschien herkent u, herken jij dit wel. Tegenover de
moedeloosheid van teleurstelling spreekt de profeet
van troost, omdat God komt. Met kracht, zijn arm zal
heersen. Hij baant een pad door de wildernis.
Het is Advent. Dat geeft hoop.
Uit: de adventskalender 2020 van de PKN

Gespreksgroepen
De bijbelgespreksgroep zou komende
woensdagavond weer bij elkaar komen. We
willen die avond zo kort voor kerst nog
overslaan en in het nieuwe jaar weer met frisse
moed een nieuwe start. Binnenkort worden de
nieuwe data bekend gemaakt.
De jongerengespreksgroep ziet en spreekt
elkaar weer a.s. zondagavond om 19.00 uur.
We gaan verder met het boek ‘Leven met een
doel’. Een goede ontmoeting en een zinvol
gesprek gewenst!

Orde van dienst.
Op deze derde zondag van advent begroeten we een
bekende voorganger: ds. Rob van der Plicht uit
Moordrecht. We hopen op een mooie adventsdienst.
Orgelspel - Welkom - Aansteken van Adventskaarsen +
gedichtje - Aanvangslied Bron van licht en leven - Stil
moment - Bemoediging en Groet - Gebed - Lied: Glorie
aan God - Gebed om de heilige Geest –
Twee Schriftlezingen: Jesaja 65: 17-25 en
Johannes 8: 12-20 - Projectlied en Project
kindernevendienst - Orgelspel terwijl kinderen naar
kindernevendienst gaan - Verkondiging - Orgelmuziek Gebeden - Slotlied: Al wie dolend in het donker Zegen met gezamenlijk Amen -Orgelspel

Bloemen.
De bloemen van zondag 13 december zijn
voor Mw. Ouwehand -Rook voor haar
verjaardag.

Eredienst volgende week:
Zondag 20 december zal het kinderkerstfeest worden
gevierd.

Een lied op verzoek uit de Ontmoetingskerk
Een nieuw initiatief: een soort muzikale fruitmand met (advents/kerst-)liederen!
Op dinsdag 22 december is er van 19.30-20.30 uur een uurtje zang vanuit de Ontmoetingskerk. U kunt
daarvoor uw favoriete lied aanvragen die door een kleine zanggroep van gemeenteleden ten gehore wordt
gebracht. U kunt thuis meeluisteren, meekijken en meezingen via kerkdienstgemist.nl.
Graag uw verzoeknummer zo spoedig mogelijk indienen bij Bertha Welter (0180-518.562 of bertharonwelter@freeler.nl) of bij ds. Luci Schermers (010-451.78.40 of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl).

Redactie: Familie Teeuwen en Wagemakers, e-mail: zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Product van de maand.

Kerstvieringen 2020
Kerst is een hoopvol feest. Een kind is ons geboren,
God met ons! Dat vieren we normaal gesproken met
elkaar, in de kerk en met familie. Maar door corona
is alles anders. We kunnen geen kerstavond
organiseren voor een grote groep mensen. Toch
willen we graag zo veel mogelijk mensen de kans
bieden naar een kerkdienst te gaan. Daarom doen
ook wij het dit jaar anders, we maken er een
kerstweekend van!
Van donderdagavond, kerstavond tot en met
zondagochtend hebben we elke dag een kerkdienst
voor 30 mensen. Elke dienst heeft zijn eigen
invulling.

Het product voor december is aardappelpuree. Er zijn
al 4 zakken aardappelen en 2 pakjes aardappelpuree
gebracht. Daar aardappelen veel te zwaar gaan
worden en uitlopers kunnen krijgen , zamelen we,
vanaf volgende week , alleen puree in. De reeds
aanwezige piepers worden ook uitgedeeld.
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw,
Joh. Vermeerstraat 21.

Op kerstavond gaat om 22.00 uur ds. Luci
Schermers voor en is er toneel: we zien gedeelten
terug uit de kerstwandeling van 2018. We hopen bij
deze dienst ook niet-gemeenteleden te kunnen
ontvangen.
Ook op eerste kerstdag, vrijdag 25 december
om 10.00 uur gaat ds. Luci voor. Tijdens deze
dienst wordt muzikale medewerking verleend door
Elsbeth Verheij, harpiste. Ook is er aandacht voor
de kinderen.
Zaterdagmorgen (10 uur), tweede kerstdag,
kunnen we genieten van de band All4You en zal
mw. G. Poelstra - Weeber de dienst leiden.
Tot slot hoopt op zondag 27 december
(10 uur) ds. Margreet Gouwens - de Gier voor te
gaan en is er muzikale medewerking door zangeres
en pianiste Tanya van der Meulen.
De voorgangers hebben de schriftlezingen met
elkaar afgestemd, zodat het kerstevangelie in volle
breedte aan bod kan komen.

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.
•
Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v.
Kerk storten op NL63RABO0333800656
•
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u
o.v.v. Collectedoel storten op
NL10RABO0333800737
De collectedoelen 13 december zijn:

1ste Instandhouding kerkgebouw

Let op: Om daadwerkelijk 120 mensen een plek te
kunnen geven, verloopt de aanmelding voor de
kerkdiensten iets anders dan we gewend zijn. Er
komt een aparte app, die je kan downloaden via
onderstaande QR-code. Als dat niet lukt
kun je een mail sturen naar
eredienstontmoetingskerk@gmail.com, of eventueel
bellen naar de kerk. Iedereen kan een eerste en een
tweede keuze aangeven. Aanmelden kan tot 21
december. Verder worden de kerkdiensten live
uitgezonden op www.kerkdienstgemist.nl. Op die
manier hopen we toch samen het goede nieuws van
kerst te kunnen vieren!

2de Diaconie
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd
worden bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat
21 O.v.v. van het collectedoel.
De Diaconie

Gemeentebrieven eind december 2020

Namens de kerstcommissie, Anke Poelstra

Beste gemeenteleden
U bent gewend de gemeentebrieven op vrijdag te
ontvangen. We willen de laatste twee brieven van dit
jaar op donderdag bezorgen, dus op 24 december en
31 december. Dat houdt dan ook in dat als u iets wilt
vermelden op de gemeentebrief, u dit uiterlijk op
woensdagavond aan dient te leveren.
Jan de Korte
Scriba
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Wij geven de pen door aan …
Mijn naam is: Elbert
Eikelenboom.
Ik kreeg de pen van Wieger
Siebenga en Quirine Lodder.
Hoe beleef ik deze tijd, wat
valt zwaar of wat valt mee?
Al sinds het begin van de Corona uitbraak werk ik
vanuit huis. Dat gaat op zich prima. Ik kan thuis
eigenlijk hetzelfde als wat ik op kantoor in Den Haag
kan. ‘s Ochtends begint de dag altijd met onze
dagelijkse vergadering waarin iedereen even kort
vertelt wat hij de vorige dag gedaan heeft, en wat de
plannen voor de komende dag zijn. Omdat veel
mensen thuis werken doen we dit tegenwoordig via
internet. Het voordeel van thuis werken vind ik wel dat
het me veel reistijd scheelt. Maar omdat ik altijd op de
fiets naar metro station Kralingsezoom ging miste ik
die lichaamsbeweging wel. Daarom ga ik nu ‘s
ochtends voor ik begin met werken, tussen de middag
en ‘s avonds na het werk een half uur wandelen.
Verder is het wel stil. Buiten het kwartiertje
vergadering om spreek ik niet zoveel mensen. Zo af en
toe kom ik de buren tegen, daar maak ik dan een
praatje mee. In het weekend ga ik vaak even naar m’n
ouders, of m’n vader komt bij mij langs. Ik speel ook
nog WordFeud met een paar mensen, die spreek ik
weleens op de chat.

Meditatie voor het liturgisch
bloemschikken :
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met blijdschap.
Hul mij in kleuren
en geuren van zacht mos.
Ontsteek het derde licht
dat buigt naar het Noorden.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van zachte knoppen;
het goede leven breekt door,
hoe ieders weg ook loopt.

Hoe helpt het geloof in deze tijd en wat geeft de
moed om door te gaan?
Een paar weken geleden heb ik mee gedaan aan de
pub quiz. Dat was een leuke afwisseling. Binnenkort
gaan we met hetzelfde groepje nog een spelletjes
avond doen, dus dat is ook leuk. Tot mijn verassing
ging vorige week ineens de deurbel. Toen ik open
deed zag ik niemand, maar er hing wel een tas aan
m’n voordeur. Toen ik de tas open deed bleek er een
kerst engel te zijn die mij dat brengt. En afgelopen
zaterdag was er alweer een cadeautje. Ik ben na de
kerst wel benieuwd wie mij dat brengt. Erg leuk!

Voor de kinderen van de kindernevendienst
In deze Gemeentebrief staat al weer de derde
Adventsbode. Het kerstfeest komt steeds dichter bij!
Volgende week al hopen we met elkaar het
kinderkerstfeest te vieren.

Ik geef de pen door aan Anke Poelstra.
Met vriendelijke groeten, Elbert Eikelenboom

Gebruiken jullie het gezinsboekje Het beste nieuws?
We hopen dat jullie er veel plezier aan beleven.
Ook, dat jullie De Adventsbode lezen met alleen
maar goed nieuws.

Afscheid van onze vaste organist
Jaap Bremmer

We wensen degenen die volgende week een
gedichtje op gaan zeggen en/of een rol hebben in
het toneelstukje heel veel succes met oefenen.
Tot ziens in de kindernevendienst.
Groetjes van de leiding

Zondag 6 december 2020
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Nationale Top2000-kerkdienst op zondag 27 december om 19.30 uur

Top2000-kerkdienst.nl organiseert dit jaar een Nationale Top2000-kerkdienst en wij ondersteunen dit van
harte. Helaas kunnen we dit jaar zelf geen Top2000-kerkdienst organiseren en sluiten we graag aan bij dit
online initiatief. Op zondag 27 december om 19.30 uur is de uitzending op www.top2000kerkdienst.nl/live
te volgen! Zet deze datum alvast in je agenda! Je kunt nu ook nog stemmen en je gebed doorgeven voor
deze dienst via www.top2000kerkdienst.nl/live

Licht dat groeit
Zoals U in eerder berichten van het
engelenuitzendbureau hebt kunnen lezen gaat een
flink aantal engelen deze adventweken op pad om
iemand 4x te verassen met een aardigheidje, een
gebaar, een teken van meeleven in deze, in veel
opzichten,donkere tijden.
Het uitzendburau voelt zich erg gesteund door de
vele positieve reacties die zij ontvangt, waaruit dus
blijkt dat deze 'aktie' op prijs wordt gesteld.
Ook van de kant van de engelen zelf horen we dat
zij dit met veel plezier doen voor en ander.

Gelukkig dat
het licht bestaat
en dat het met
me doet en praat
en dat ik weet
dat ik er vandaan
kom, van het licht
of hoe dat heet.
(Hans Andreus.)

Engelen brachten het grote nieuws,
Ze zongen bij de herders in de nacht
Engelenkoren jubelden vol vreugde
en wijzen erop dat de vrede wacht.
De hartelijk groeten van het uitzendbureau
bestaande uit:
Ds.Luci Schermers, Ellen van Westen, Quirine Lodder
en Jan en Toos van der Leeden
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Begroting 2021 Diaconie
Namens de diaconie laten we weten dat de begroting 2021 is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering
van 9-12-2020. Overeenkomstig de kerkorde moet de begroting ter inzage worden gelegd. Vanwege de
coronatijd is dit wat lastig en doen wij u via de gemeentebrief een verkorte versie toekomen. Indien
gewenst is het mogelijk om de uitgebreide versie in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de
penningmeester van de diaconie Arie de Paauw. Hij is te bereiken op 06-42346888 of via
adepaauw7255@gmail.com
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