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Meditatief  : 
 
Tweede zondag van Advent, op weg naar Kerst… 
en langzaam merk je het ook in je omgeving, van 
kerstmarkten, kerstliedjes, de eerste bomen staan 
er al, de lichtjes hangen, kerstversieringen in alle 
kleuren en maten, veelkleurige folders op de mat, 
wie komt wanneer en wat eten we, gezellig 
maar..…we hadden het al zo druk en nu nog 
drukker bezig met alles waar we naar uit kijken. 
Maar we willen ook uitkijken naar kerst in de 
kerk, ontmoeting met God,  het kerstverhaal, 
bemoediging,  rust en stilte in en om ons, omzien 
naar elkaar, aandacht voor mensen die niet 
zoveel licht in hun leven hebben, danken en 
bidden,  toeleven naar de geboorte van Jezus, 
onze verlosser……Daar wil ik graag naar uit kijken 
en de rust en stilte voor vinden in deze tijd van 
Advent, van wachten op… even in de stilte..  
 
Even…hier ben ik Heer 
en leg mijn zorgen bij U neer. 
Even…vragen om uw zegen 
en danken voor wat is gekregen. 
Even …zoveel onrust in mijn hart 
en bekennen wat mij verwart. 
Even.. staat de wereld stil 
en luister ik naar uw wil. 
Even.. voel ik mij weer een kind 
dat bescherming bij Vader vind 
Even.. in Uw handen ligt mijn lot 
Even.. stil zijn voor God. 
(Alie van Krieken) 
 

Orde van dienst zondag  
4 december 2022. 
 
Op deze tweede adventszondag zet dhr. Aantjes 
uit Schoonhoven Ruth centraal, een van de 
voormoeders van Jezus. Het thema van zijn de 
overdenking is: “Ik blijf bij jou en wil je dienen”. 
In het blokje van de kindernevendienst wordt 
voor Ruth een ‘standbeeld’ opgericht. Het 
adventsproject rond Jezus’ voormoeders bereidt 
ons voor op het Kerstfeest.  
 

Er gaan al twee kaarsen branden. Op het 
kinderkerstfeest over veertien dagen spelen de 
voormoeders ook een rol.  
 
Orgelspel – Welkom – aansteken tweede 
adventskaars - Zingen Psalm 72: 4 en 6 Hij zal de 
redder zijn der armen -- Bemoediging & Groet – 
Verootmoedigingsgebed – zingen/luisteren naar 
Lied 462 Zal er ooit een dag van vrede - Woorden 
van Advent - Zingen Gezang 26: 1,3 (oude 
liedboek) Daar is uit 's werelds duist’ re wolken - 
Gebed om de opening van het Woord – 
Adventsproject kindernevendienst -zingen 
projectlied - 1e Lezing: Ruth 4: 13-17 - Zingen 
NLB 439: 1,2,3 Ga, stillen in den lande - 2e Lezing 
Matth. 1: 1-5 – zingen/luisteren naar lied 512 O, 
Jezus hoe vertrouwd en goed – Verkondiging – 
Zingen NLB 441: 1, 10 Hoe zal ik U ontvangen - 
Dankgebed- voorbede- Onze Vader - 
Aankondiging collecte - Zingen slotlied NLB 442 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen – Zegen. 
 

Wel en wee 

We denken aan mevrouw M. Sonneveld – Quelle. 
Haar gezondheid gaat achteruit. Het leven wordt 
broos. We wensen haar, haar kinderen en 
kleinkinderen sterkte en alle goeds. 
 
Max de Gier wordt komende woensdag 
geopereerd in het EMC in Rotterdam. Hij wordt 
daarvoor al op dinsdag opgenomen. We wensen 
hem een geslaagde operatie toe en Gods 
nabijheid in deze spannende tijd. 
 
Ons oud-gemeentelid mevrouw W. François – 
Wouters hoopt 4 december jarig te zijn. Ze kijkt 
iedere zondag digitaal naar onze kerkdienst en 
herkent steeds veel mensen. Een 
verjaardagskaart zal dan ook zeker op prijs 
worden gesteld. Haar adres is: Verpleeghuis 
Gooierserf, Van Riebeeckweg 50, kamer 221, 
1212 EM Hilversum. 
 
Op 7 december is ook mevrouw K. Ouwehand - 
Rook jarig. We wensen haar een hele fijne 
verjaardag en een mooi levensjaar toe. 

 

2e Advent zondag 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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Voedselbank 
 

Het product voor December is 
aardappelpuree. 
U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren. 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

 
“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 
voor SamenWijzer 38.3 over de periode 11 
december 2022 t/m 22 januari 2023 uiterlijk 
zondag 4 december a.s. bij de redactie in te 
leveren.” 

Collecten 
 
Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in 

te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld 
over te maken. Bij voorbaat bedankt. 

 
Collectedoelen 4 december : 
 

1ste Kerk in Actie Libanon, Jordanië 

en Irak,  Collecte Noodhulp 
 
Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren 

hun land ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. 
Velen zijn terechtgekomen in de buurlanden 

Libanon, Jordanië en Irak en leven er in extreme 
armoede. Zo goed en zo kwaad als het kan, 

proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen. Dat 

is lastig. Door de zware economische crisis is er 
nauwelijks werk. 

Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen 
en arme lokale families met een opleiding in 

sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met 
het opzetten van een eigen bedrijf. In 

Libanon is een trainingsprogramma opgezet voor 

Syrische vluchtelingen om te gaan werken in de 
thuiszorg en basisgezondheidszorg. In Jordanië 

krijgen vluchtelingen met trainingen en een lening 
de kans een nieuwe start te maken als 

ondernemer. Niet alleen Syrische vluchtelingen 

worden geholpen, maar ook de lokale inwoners 
die in armoede leven. 

Met jouw bijdrage aan de collecte steun je het 
werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen 

om in hun eigen inkomen te voorzien. Van harte 

aanbevolen. 
 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v.2e Advent 
overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737 

Of scan de QR code voor collecte 1 

 
2de Diaconie 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconie 

overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737 
Of scan de QR code voor collecte 2 

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

 

De bloemen van zondag 4 
december zijn voor Dhr. Nederlof, nog voor 
zijn verjaardag  

Hallo lieve mensen van de 
Ontmoetingskerk. 
 
Blij verrast was ik door alle kaarten die ik 
ontving voor mijn 80ste verjaardag. 
Ik wil jullie hiervoor hartelijk danken. 
Ik voelde me hierdoor helemaal jarig! 
 
Vriendelijke groet Adri Pols. 
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Maandag 5 december om 13.30 uur moderamen vergadering in de Ontmoetingskerk. 
 

Dondermorgen 8 december is de kerk open en staat het billboard weer buiten. Van 10.00uur – 
11.30 uur is er gelegenheid rustig in de kerkzaal zitten om wat na te denken, te bidden, een kaarsje 
aan te steken, te luisteren naar zachte muziek. Een ouderling en een gastvrouw zijn op de 
achtergrond aanwezig. Voor wie wil is er een kop koffie of thee. Van harte welkom! 
 

Zondagmiddag 11 december om 15.00 uur verzorgt op uitnodiging van de VVP-afdeling 
Lekkerkerk en omstreken het Vocaal ensemble “Sega di Canto” een concert in de Grote of 
Johanneskerk in Lekkerkerk. Het inmiddels in de Krimpenerwaard bekende koor heeft gekozen voor 
een programma wat aansluit op de Advents- en Kersttijd, zoals met liederen uit de 
Weihnachtsoratorium van Bach en de Pastorale van Beethoven. 
Het koor staat onder leiding van dirigent Gerard Lang en wordt op de piano en orgel begeleid door 
de bekende, in Lekkerkerk geboren, Jeroen Liedorp. Het koor verzorgde voor de VVP al eerder een 
concert; in 2014. Dat was toen een groot succes en werd door een talrijk publiek bijgewoond. 
Het concert is in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk. In de directe omgeving is 
voldoende gratis parkeerruimte. De toegang is gratis. Na afloop is er een open schaalcollecte. 
Verder informatie via telefoon 0180-662721 of e-mail: adrivanvliet@planet.nl 
 

Maandag 12 december om 20.00 uur kerkenraadsvergadering in de Ontmoetingskerk. 
 

Dinsdag 13 december om 18.00 uur in de Voorhof Rock Steady een gezamenlijke kerstviering. 
 

Woensdag 14 december om 10.00 uur Open Deurgroep (damesgespreksgroep) in de 
Kamillestraat 60. 
 

Vrijdag 16 december om 20.00 uur een sfeervol kerstconcert door Chr. Gemengde 
Zangvereniging Soli Deo Gloria onder leiding van dirigent Bert Visser. Het koor wordt op orgel en 
piano begeleid door Jaap den Besten. Jaap zal ook een intermezzo verzorgen.  
De dirigent zal samen met zijn dochter Mariëlle Pijl die de fluit zal bespelen een muziekstuk ten 
gehore brengen. En U kunt meezingen met bekende kerstliederen.  
Toegang gratis, openschaal collecte voor een vrijwillige bijdrage. In de Ontmoetingskerk in Krimpen 
aan de Lek . Hoofdstraat 90. Na het concert wordt u van harte uitgenodigd voor een drankje.  
 

Symbolisch bloemschikken : 
 
Over buitenstaanders zijn we meestal politiek correct, maar misschien wens je jezelf of je kind in je hart liever 

iemand uit je eigen groep toe. Dan weet je een beetje wat voor vlees je in de kuip hebt, toch? Stuurde Naomi 

daarom ook haar schoondochters aan de grens weer terug naar hun eigen land ( Ruth 3:7-19)? Ruth gaat echter 
inhoudelijk tegen Naomi, haar verbitterde schoonmoeder in: ze begint over haar geloof in die bijzondere God van 

Israël. Dat geloof zit diep. Ze gaat ervoor. Dit geeft haar vleugels in haar nieuwe omgeving, gehoorzaamheid en 
een enorm doorzettingsvermogen. Ze krijgt de ruimte en wordt gezien. Dan blijkt ze zelfs met haar liefde meer 

waard dan duizend zonen. Zo geeft God Ruth, die buitenstaander, een plek in zijn familie.  

Met het oog op Jezus. In het stuk zitten nu korenaren. Symbool :Ruth komt terecht in het broodhuis, 
Bethlehem. Ook pinus naalden. Symbool: de pinus is een pijnboom. Hiermee wordt het verdriet van Ruth en 

Naomi verbeeld. 
De tafel is nu voor 50% bekleed met groen plaatmos. 

 
Meditatieve tekst : 
Reis naar het onbekende - pijn om het vertrouwde - Genadebrood - aan Boaz' tafel. 
 


