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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van deze morgen:  
ds. L. Schermers 
Lezing: Numeri 22: 21-35a 
Lezing:  Matteüs 1:  18 - 25.  
 

liturgisch bloemschikken 
De hemel raakt 

de aarde 
daar waar mensen 

elkaar 
ontmoeten 

Gods licht 

zichtbaar wordt 
in woorden 

van zeggen 
daar raakt de hemel 

de aarde 
 

God  

kom  met Uw geest 
opdat wij 

goede woorden 
spreken 

er al iets 
 

Op deze derde dag van de advent is de kleur roze : 

midden in deze donkere dagen breekt er al iets van 
Gods licht door . We horen over de ontmoeting tussen 

Maria en Elisabeth . De boog in de schikking maakt de 
verbinding tussen deze twee zichtbaar . 

Engelenproject  

Met het licht in je handen 
of je groot bent of klein 

mag je net als een engel 
een lichtdrager zijn. 

 

We gaan de derde adventsweek in. De engelen doen 
hun werk in de gemeente. De engelententoonstelling 

breidt zich steeds meer uit. Tijdens de 
kindernevendienst en in de kerkzaal denken we 

vandaag na over Jozef, die in een droom een engel 
ontmoet.  
 

Toppers 
Vanavond zal de Toppers-groep weer bij elkaar komen 

in de kerkenraadskamer van de Ontmoetingskerk. Om 
19.30 uur is er koffie en thee en zal het programma 

gaan beginnen. We denken vanavond na over de vele 
mogelijkheden die er zijn in de medische wereld. Hoe 

ver mag je gaan? Zegt de bijbel er iets over? Een 

boeiend thema. Welkom! 

Kerstkaart sturen?  
Een aantal van onze oudere gemeenteleden woont 

buiten Krimpen aan de Lek. De decembermaand is een 
mooie gelegenheid hen (weer) een kaart te sturen of 

anderszins aan hen te denken. Op de achterzijde van 

deze zondagsbrief vindt u de namen en adressen. 
 

Stille Nacht? 
Elk jaar vieren we Kerst. Een gezellige sfeer, het huis 

versierd, saamhorigheid, lekker eten en vaak cadeaus. 
En vrede op de aarde. Maar waarom doen we dit ook 

al weer? En wat nou vrede op de aarde, laat staan een 

stille nacht?  
Het begin van een antwoord op de vraag “Stille 

Nacht?”, dat proberen wij te vinden. Want wat is dat 
toch, dat Kerstverhaal, en wat gebeurde er in die stal?   

De kerk pretendeert niet op alles een antwoord te 

hebben. De kerk blijft mensenwerk, en schiet dus 
tekort. Wel probeert de kerk dat begin van een 

antwoord te geven. Want bevallen van een kind,  in 
een stal, waarbij vreemde mannen als eerste naar je 

kind komen kijken, om daarna te moeten vluchten, 
met je kind op de arm. Was dat “Gods belofte”?  Klaar 

ben je.  

Op Kerstavond, donderdag 24 december organiseert 
de Ontmoetingskerk de Kerstnachtdienst, en zoekt 

naar het begin van een antwoord. Met Ds. Luci 
Schermer als voorganger, en muzikale medewerking 

van Close Together, onder leiding van Carolien van 

Schelven. Hoofdstraat 90 in Krimpen aan de Lek. Om 
22.00 uur. Na afloop drinken we wat, passend bij de 

tijd van het jaar. Voor iedereen.  
Op Kerstdag zelf is er ook een dienst, om 10.00 uur. 

En ook daar zoeken we ook naar een begin van een 
antwoord, maar dan over “Engelen”. Ook zoiets 

bijzonders. Dat doen we met ds. Wegman uit Den 

Haag. Ook voor iedereen.  
 

Kersteditie Zondagsbrief  
De Kersteditie van de Zondagsbrief loopt van 

donderdag 24 t/m zondag 27 december. 
De uiterste inzend termijn voor kopij is 

woensdagavond 23 december 20.00 uur. 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

…  Mw. W. Francois-Wouters voor haar verjaardag. 
 

Koster 
12-12 t/m 18-12 fam. de Gier 

19-12 t/m 22-12 dhr. C. v.d. schans 
 

Kerkdienst zondag 20 december 

10.00 uur Kinderkerstfeest  
 
 



 

 

SENIORENMIDDAG 

Het kerstfeest van de seniorenmiddag wordt op 
dinsdag 15 december in de Herv. Kerk gehouden. 

Aanvang 14.00 uur. Ds Luci Schermers zal de 

meditatie verzorgen en de gastvrouwen nemen de 
schriftlezing en declamatie voor hun rekening. 

Wiebe Zeilstra begeleidt de samenzang op het orgel. 
Het seniorenkoor 'Zang en Vriendschap' o.l.v. Wiebe 

Zeilstra zal in twee optredens zijn medewerking 

hieraan verlenen. Aansluitend staat er weer een 
broodmaaltijd voor u klaar in 't Voorhof. 

Onze chauffeurs staan vanaf 13.15 uur bij De 
Dertienhuizen voor u klaar om u naar 't Voorhof te 

brengen.  Voor ander vervoer kunt u tot 13 december 

bellen naar: Dicky Bremmer, tel. 510480.  
U wordt door ons weer verwacht en hopen u te zien op 

het kerstfeest, 
De gastvrouwen. 

 
Trein naar Betlehem 

Het is bijna zover! 

In februari is de aftrap geweest voor het 
musicalproject, en nu zitten we alweer vlak voor de 

uitvoeringen. De uitvoeringen vinden plaats op 18 en 
19 december. Voor de uitvoering op zaterdagmiddag 

zoeken we nog vrijwilligers die de kinderoppas willen 

doen. Wil jij dit doen, meld je dan aan bij Eric en 
Agnes Huizer. 

Wij hebben al een aantal maanden veel plezier beleefd 
aan dit project, nu jullie nog! Het doel van het project 

is al ruimschoots gehaald: “een aantal maanden met 
een leuke groep mensen samen werken aan dit 

project”. De musical is laagdrempelig van opzet en het 

is dan ook erg leuk dat er zowel kerkelijke als niet-
kerkelijke mensen meedoen. Het decor belooft iets 

bijzonders te worden, er wordt een complete trein in 
de kerk gebouwd en daarin speelt het hele stuk zich 

af. Het “naaiatelier” heeft de kostuums gemaakt voor 

de spelers, ook die zien er geweldig uit! Alles bij elkaar 
zijn er ongeveer 65 mensen bij betrokken, sommigen 

vanaf de prille voorbereidingen en anderen alleen 
tijdens de uitvoeringen. Wij zijn blij met iedereen die 

iets wil en wilde doen. Het decor zal ook nog te zien 

zijn tijdens het kerstfeest van de kindernevendienst op 
zondag 20 december, en op maandag 21 december zal 

alles weer afgebouwd moeten worden. Wij zoeken nog 
enkele vrijwilligers die bij het afbouwen willen helpen, 

vele handen…… Ook hiervoor kunt u/kun je aanmelden 
bij Eric. 

Namens de musicalcommissie 

Eric Huizer 
 

Kaartverkoop De Trein naar Betlehem 
Bent u nieuwsgierig geworden naar de musical? De 

kaartverkoop is gestart! Wilt u de trein niet missen? 

Reserveer dan nu uw kaartjes via 
ontmoetingsmusical@gmail.com of bij Eric en Agnes 

Huizer, tel. 0180-398274. Kaarten kosten in de 
voorverkoop € 6,-- per stuk en aan de zaal € 7,50 per 

stuk. Vertrektijden van de trein: vrijdagavond 18 
december 20.00 u, zaterdagmiddag 19 december 

15.00 u (oppas aanwezig) en zaterdagavond 19 

december 20.00 u. De zaal gaat een half uur voor 
aanvang open. 

 

Kloosterweekend 

Ontmoeting met een andere spiritualiteit 
In het kader van het jaarthema Ontmoeting met de 

Ander hopen we vanuit de Ontmoetingskerk een 

kloosterweekend te organiseren in de Abdij Onze Lieve 
Vrouw van Nazareth te Brecht (België).  

Van vrijdagmiddag tot zondagmiddag leven we zoveel 
mogelijk mee op het ritme van de zusters, hebben we 

gelegenheid uitvoerig met één van de zusters te 

spreken, voeren we het geloofsgesprek met elkaar, 
ervaren we de dagelijkse vieringen in de abdijkerk, 

hebben we tijd om 
zelf stil te zijn en is 

er de mogelijkheid 

te genieten van de 
prachtige natuur 

rond de abdij.  
Datum: vrijdag 22 januari (15.30 uur vertrek vanaf de 

Ontmoetingskerk) tot zondag 24 januari 2016 (13.30 
uur vertrek vanuit het klooster). 

Plaats: Abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth, 

Abdijlaan 9, Brecht 
Leiding: ds. Luci Schermers 

Kosten: € 35, -- p.p.p.n. (incl. verblijf op 1-
persoonskamer en alle maaltijden). Wel nemen we 

eigen handdoeken mee. De reiskosten delen we met 

elkaar. 
Aanmelden vòòr 15 december 2015. Wacht daarmee 

niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt 
(max.10). 

Aanmelden kan via de mail: 
commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl, of bij één 

van de leden van de commissie V&T. 

Commissie V&T 
 

Vervolg kerstkaart sturen:  
mw. A. Koedijk-Oostwouder 

Breeje Hendrick 

Nic. Beetsstraat 1/k. 333 
2941 TN Lekkerkerk 

 
mw T.J. Post 

Breeje Hendrick 

Nic. Beetsstraat 1/k. 33 
2941 TN Lekkerkerk 

 
mw. W. van der Vlist-Morsink 

Breeje Hendrick 
Nic. Beetsstraat 1/k. 125 

2941 TN Lekkerkerk 

 
 Mw. M. Sonneveld-Quelle 

Rondweg 357 
2922 ET Krimpen aan den IJssel 

 

dhr. P.J. van ‘t Riet 
Pniel 

Oudedijk 15 
3062 AB Rotterdam 

 
dhr. J.A. Vliegenthart 

Stadzicht 

Overschiese Kleiweg 555 
3045 LJ Rotterdam 

mailto:ontmoetingsmusical@gmail.com
mailto:commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl

