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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: 
Ds. van der Plicht  

1e lezing: Jesaja 65: 17-25 
2e lezing: Openbaring 21: 1 t/m 4, 10 t/m 14 en  

21 t/m 26 

 
Liturgisch bloemschikken 

Zie 
kijk 

hoe vanuit geloof 

in de liefde 
de hoop groeit 

in een wereld 
waarin zoveel donker is 

  
  

Goede God 

dat wij met open handen 
door het leven 

gaan 
om uw liefde te ontvangen 

  

Op deze derde zondag van de advent horen we hoe 
Johannes in Jezus de beloofde  Messias herkent .  

Met open handen , verbeeld door twee bladeren , 
vervult hij zijn taak als wegbereider .  

In zijn dienstbaarheid breekt Gods Licht door - 

zichtbaar in de kleur roze van deze zondag.  
 

Belijdeniscatechese 
De belijdenisgroep komt op dinsdag 16 december bij 

elkaar. We lezen verder in de apostolische 
geloofsbelijdenis. 

Plaats: kerkenraadskamer. Tijdstip: 19.00-20.00 uur 

  
Pilot: Knooppunt levensvragen 

De werkgroep gaat dinsdagavond van 20.00-22.00 uur 
aan het werk in de kerkenraadskamer.  

Hopelijk kunnen we weer een paar stappen vooruit 

zetten. 
  

Pastoraal spreekuur 
Donderdag 18 december is de derde donderdag van 

de maand. Dan ben ik vanaf 9.30 – 12.30 uur in de 
kerk aan het werk.  

Als u iets hebt te melden of ergens over wilt praten, 

loopt u dan rustig binnen of maak alvast een afspraak. 
De koffie en thee staan klaar! 

 Ds Luci Schermers 
 

 

 
 

 

Schoenendoosactie 
De diaconieën van de Ontmoetingskerk en de 

Hervormde Gemeente willen u en jou hartelijk 
bedanken voor het meedoen met de 

schoenendoosactie van Edukans. Er zijn ruim 100 mooi 

versierde schoenendozen, 7 dozen met losse spullen 
en diverse financiële giften ingezameld. De kinderen 

uit o.a. Kenia, Albanië, Moldavië en Oeganda zijn hier 
heel blij mee. Namens hen en ons, hartelijk dank! 

 

SCHRIJVEN voor AMNESTY 
Woensdag 10 december organiseerden wij de 

schrijfmarathon voor Amnesty International in het 
Cultuurhuis. Er is geschreven voor zes verschillende 

gevangenen naar uiteenlopende landen, in China, 
Saoedi-Arabië, Oezbekistan en Nigeria: overal zitten 

mensen vanwege hun politieke overtuiging gevangen. 

Er werden ook brieven gestuurd naar president Obama 
voor de klokkenluider Chelsea Manning. Heel actueel, 

want zij had o.a. kritiek geuit op de praktijken van de 
CIA die strijdig zijn met de grondwet. Dat had net 

woensdag in dagblad Trouw gestaan. Er konden ook 

kaarten naar de gevangenen zelf worden gestuurd en 
er is hard geschreven,  je kon een speld horen vallen. 

De schrijvers waren over het algemeen kerkleden, 
maar ook buitenstaanders hebben meegedaan. In 

totaal hebben wij 37 brieven naar regeringsleiders en 

23 kaarten naar gevangenen op de bus kunnen doen. 
Een mooi resultaat; alle schrijvers hartelijk bedankt. 

Toch zijn er altijd mensen die ook mee hadden willen 
doen, maar woensdag niet konden. Geen nood: u kent 

nog steeds schrijven! 
In de ontmoetingsruimte liggen voorbeeldbrieven en 

ansichtkaarten klaar, neem er gerust een mee! 

Mvdb 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar.... 
…. dhr. v.d. Stege,voor zijn verjaardag en voor de  
Dhr. J.A .Marcus, Marathon 6 in Krimpen a/d .IJssel  
ter bemoediging. 

 

Koster 
13-12 t/m 19-12 dhr. J. Klerk 

20-12 t/m 22-12 dhr. P. van Gorkum 
23-12 t/m 24-12 dhr. H. Broekhuizen 

25-12 t/m 26-12 dhr. P. van Gorkum 

 
Kerkdienst zondag 14 december 

10.00 uur kinderkerstfeest door de kindernevemdienst  

 

 

 

 



 

 
Seniorenmiddag 

Op dinsdag 16 december om 14.00 uur wordt het 

kerstfeest gevierd van de seniorenmiddag in de 
Hervormde kerk.  

Het thema van de middag is: "en het geschiedde". 
De meditatie wordt gehouden door ds. B.F.  Bakelaar. 

Het seniorenkoor "Zang en Vriendschap", o.l.v. de heer 

Wiebe Zeilstra, verleent de medewerking . De 
samenzang zal door de heer Zeilstra worden begeleid 

op het orgel. 
Aansluitend krijgt u een broodmaaltijd aangeboden in 

't Voorhof. Wanneer u vervoer nodig heeft kunt u 

bellen met Adri de Witte, tot 13 december (tel.nr. 
510880) 

De gastvrouwen heten u van harte welkom. 

 
LICHT EN UITZICHT  

Kerst bij de Vrouwenbijbelstudiekring 
Op 18 december a.s. hopen we weer met elkaar het 

Kerstfeest te vieren; de geboorte van de HERE Jezus, 

Die het “Licht” is in deze donkere tijden. Hij kwam 
naar deze wereld om ons mensen te redden, omdat Hij 

ons zó lief heeft, om ons een goede toekomst te 
bieden, de weg te wijzen, (Hij is de Weg) de weg 

sámen met Hem. Het thema van ons Kerstprogramma 

is dan ook ”Licht en Uitzicht”. Zeker een hoopvol 
thema; Vol verwachting naar en uitzicht op de komst 

van de HEER, juist in deze wereld die in brand lijkt te 
staan. Micha 7:7 schrijft: Maar ik zal uitzien naar de 

HERE, ik zal wachten op de God mijns heils. Laten we 
dit samen doen en elkaar bemoedigen.  

U bent allen hartelijk welkom op deze kerstochtend. 

Waar: ’t Voorhof, Dorpsstraat 1, in Krimpen aan de Lek  
Tijd: 9.15 – 11.30 uur, vanaf 9.00 uur is er koffie. 

Info: 0180510278- 0180522469 

 

 

 
INZAMELING VOEDSELBANK 

Op verzoek van een aantal gemeenteleden wordt er dit 

jaar weer een inzameling gehouden voor de 
Voedselbank Krimpenerwaard in Schoonhoven. 

Het gaat daarbij om houdbare etenswaren, zoals 
koffie, pasta, rijst, sauzen ed., maar 

ook om verzorgingsproducten, zoals shampoo, 
deodorant ed.  Omdat we de spullen voor de kerst 

willen overhandigen, is het natuurlijk ook leuk om er 

wat luxe of lekkere dingen bij te kunnen schenken. 
Kijkt u bij het boodschappen doen of u iets extra’s 

voor de Voedselbank kunt meenemen? U kunt uw 
bijdrage dan zondags in de kerk inleveren, 

in de Ontmoetingsruimte zullen dozen klaar staan. De 

inzamelactie start m.i.v. december. Van harte 
aanbevolen! 

MvdB 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Verderkijkers 
 

 
 

 

 
 

Bezoek Noachs Ark 
Datum : 17 januari 2015 

Tijd: volgt nog 

Plaats bestemming: Dordrecht 
 

Beleef het 
eeuwenoude 

verhaal van Noach 
op ware grootte! 

 

Op zaterdag 17 
januari 2015 willen we een bezoek brengen aan de Ark 

van Noach in Dordrecht. 
U kunt zich opgeven per mail op: 

commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl of zich vast 

inschrijven op de intekenlijst die te zijner tijd nog zal 
worden opgehangen. 

Commissie V&T 
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