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KERSTCONCERT GOSPELKOOR REJOICE
Zaterdag 14 december geeft gospelkoor Rejoice onder
Tweede Adventszondag
leiding van Hans Vliegenhart een kerstconcert met als
Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger
gastorkest muziekvereniging Excelsior uit Ouderkerk
bij uitstek . De tweede krans is er een met
aan den IJssel. Het concert vindt plaats in de
eucalyptusblad . De eucalyptusolie is reinigend en
Ontmoetingskerk en het begint om 20.00uur. De kerk
genezend . De bladeren met de opgerolde scherpe
is vanaf 19.30uur open.
punten verwijzen naar wapens die onklaar zijn
De toegang is vrij.
gemaakt en worden omgesmeed tot nuttige
Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de
werktuigen .
onkosten.
Meditatie;
Iedereen van harte uitgenodigd. Welkom!
"Hij zal rechtspreken tussen vele volken, terechtwijzen.
Oorlogstuig wordt omgebouwd tot
Collecteafkondiging Onderwijs voor werkende
landbouwwerktuigen "
kinderen in Colombia
Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia
Zondag 15 december
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten
is het de derde adventszondag: zondag Verheugt u!
werken. Tijdens lange dagen doen ze zwaar en
Middenin de advent even een doorkijkje naar Kerst.
gevaarlijk werk. Daarnaast groeien ze op in een
We zijn blij dat de cantorij aan die dienst meewerkt
omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in
om samen met de gemeente twee nieuwe liederen te
de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen
zingen.
werken er op de markt of in de vuilnis. School komt
vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine Arbeider is
Kerstverhaal
een bevlogen organisatie die deze kinderen onderwijs
Op vrijdag 13 december mag ik om 20.00 uur bij de
geeft en hen weerbaar maakt om de kansen op een
verlichte wensboom op De Markt een kerstverhaal
betere toekomst te vergroten. Ook ouders en
vertellen. Als u of jij in de buurt bent, nodig ik je graag
tienermoeders worden ondersteund. Kinderen worden
uit om even te komen luisteren.
begeleid in het zoeken naar alternatieven voor werk,
ds. Luci Schermers
zodat ze veilig zijn en niet te zwaar werk hoeven te
doen. Zo´n 120 jongeren volgen vakonderwijs en leren
Een gast aan tafel tijdens kerst
allerlei producten maken die ze kunnen verkopen. De
Vanuit het cultuurhuis is de vraag gekomen wie van u
Kleine Arbeider heeft daarnaast een eigen internetcafé,
of jullie tijdens eerste of tweede kerstdag een gast
een cafetaria en een koksopleiding waar kansarme
aan tafel wil ontvangen. Het gaat om een man of
jongeren een beroepsopleiding kunnen volgen.
vrouw die alleenstaand is of misschien eenzaam en
Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie
voor wie de kerst geen feest is. Samen eten schept
kinderen in Colombia een sprankje licht geven. Ook
een band en is voor iedereen gezellig. U kunt mailen
worden andere Kinderen in de knel-projecten
naar info@cultuurhuiskrimpenaandelek.nl of bellen met
gesteund. Helpt u mee?
het cultuurhuis om uw naam en telefoonnummer door
te geven en op welke dag u iemand wilt ontvangen!
SENIORENMIDDAG
Wij willen u graag uitnodigen voor het kerstfeest dat
VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND
wordt gehouden op donderdag 12 december in de
Het product van de maand december is Olie/Bak en
Hervormde Kerk. Aanvang: 14.30 uur.
braad Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de
Het thema van het kerstfeest is ‘Het Licht in de nacht.’
Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan
Ds. Luci Schermers verzorgt de meditatie.
worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij
Het seniorenkoor ‘Zang en Vriendschap’ o.l.v. Marieke
het ZWO-bord.
Dekker zal mooie kerstliederen ten gehore brengen.
Piet de Vries begeleidt de samenzang op het orgel.
Begrotingen 2020
Aansluitend is er een broodmaaltijd in ’t Voorhof.
De begrotingen van 2020 van zowel de kerk, de
Heeft u vervoer naar 't Voorhof nodig dan kunt u tot
diaconie en de ZWO zijn nu ter inzage beschikbaar en
10 december bellen naar Dicky Bremmer, tel. 510480.
liggen in de ontmoetingsruimte. Als u vragen of
opmerkingen hebt, kunt u die in eerste instantie
plaatsen bij de penningmeesters.
Jan de Korte, Scriba
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Vrijdag 17 januari Filmavond,
met als film:

‘Il y a longtemps que je t’aime’
(ik hou al heel lang van je)

De film begint met een scène waarin we een nerveuze
vrouw op een vliegveld aan een tafeltje zien zitten. Al
snel blijkt dat ze wordt opgehaald door een bekende
van haar, die haar al een tijd niet gezien heeft. Vroeg
in de film wordt duidelijk dat de vrouw, Juliette, een
tijdlang in de gevangenis heeft gezeten en nu door
haar jongere zus, Léa, wordt opgevangen. De kijker
volgt haar in het kennismaken met de familie en
vrienden, het re-integreren in de maatschappij, het
omgaan met de drukkende last van het verleden.
Inloop: 19:30 uur met koffie. Start film: 20.00 uur
Onder de film wordt u voorzien van een hapje en
drankje, wij zien u graag op 17 januari!
Commissie V&T
Contactpersoon: Monique van der Knijff, tel. 0620089436
De bloemen van vandaag zijn voor…..
…. Mw. François -Wouters voor haar verjaardag.
Koster
07-12 t/m 13-12 dhr. P. van Gorkum
14-12 t/m 20-12 dhr. C. Hesse
Kerkdienst zondag 15 december
10.00 uur ds. L. Schermers

