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Dienst van vandaag: ds. W. van Herwijnen
Gast aan tafel
Kerst is bij uitstek een feest van gezelligheid en
gastvrijheid. Maar niet voor iedereen is het feest.
Bij de adventstafel -derde advent.
Daarom zijn we op zoek naar echtparen en/of
STEEK HET DERDE KAARSJE AAN,
gezinnen die tijdens een van de kerstdagen een gast
EEN LICHTJE IN HET DORRE LAND,
aan tafel zou willen ontvangen. Het maakt niet uit of
WAAR RIVIEREN JUICHEND STROMEN
dat eerste of tweede kerstdag zal zijn en het gaat per
EN ROZEN BLOEIEN IN HET ZAND.
adres om één persoon uit Krimpen aan de Lek. U of jij
kunt zich tot uiterlijk 18 december aanmelden
Bloemen in de woestijn
bij yvonne.metaal@gmail.com.
Jesaja 35 vers 1-10.
Als predikanten willen wij dit initiatief vanuit het
cultuurhuis graag steunen. Voor nadere informatie
Vers 1:
kunt u bij een van ons terecht.
De woestijn zal zich verheugen, de dorre
ds. Bas Bakelaar en ds. Luci Schermers .
vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen
en bloeien, als een lelie welig bloeien,
Voedselbank – Product van de maand
jubelen en juichen van vreugde.
Het product van de maand december is vis in blik. Het
inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank
Kerstmiddag met de Waterpoort
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden
Dinsdagmiddag komen bewoners van de Waterpoort
ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die staat bij
met begeleiders naar de Ontmoetingskerk en vieren
het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte. Van harte
we daar met hen kerstfeest. De organisatie is in de
aanbevolen! De diaconie.
handen van onze diaconie. Jaap Bremmer begeleidt de
samenzang; Jan van der Leeden, Jan de Korte en Aart
Foutieve vermelding in de SamenWijzer en de
de Ruiter spelen bekende kerstliederen op keyboard en
organisatie kerstdiensten.
dwarsfluit.Mark Janssens, de geestelijk verzorger van
Mijn zorgvuldigheid laat mij wel eens in de steek. In de
de Waterpoort, en ondergetekende verzorgen de
laatste SamenWijzer 33.3 staat bij de vermelding van
gebeden, overdenking en kerstverhaal. We hopen op
de erediensten onderaan pagina 16, dat Ds. A. D.
een mooie middag!
Noordam voorgaat op zondag
ds. Luci Schermers
25 december. Dit moet maandag 25 december zijn.
Mijn excuus voor deze vergissing.
Drie keer kerst in de Ontmoetingskerk
Na het kinderkerstfeest zondagmorgen 24 december
Tijdens de kerstdagen vieren we dit jaar drie keer
moet de kerkzaal worden ingericht voor de
kerstfeest.
kerstnachtdienst, die om 21.00 uur begint. Dan
24 december, aanvang 10.00 u, is er
verwachten wij naast onze eigen gemeenteleden,
een kinderkerstfeest met de kerstmusical Hotel
zowel de gemeenteleden van de Herv. Kerk, als andere
Toekan. Een aanrader voor jong en oud.
geïnteresseerden.
24 december, aanvang 21.00 u, vindt
Als deze avonddienst is beëindigd, moet de kerkzaal
de kerstnachtdienst plaats, die samen met de
weer in orde worden gebracht voor de
Hervormde gemeente is georganiseerd. Ds. Bas
kerstmorgendienst op maandag 25 december. Er zijn
Bakelaar en ds. Luci Schermers leiden de dienst. In de
dus veel helpers nodig. Ik neem aan, dat u zich
sfeervolle kerk zal zanggroep Kerygma uit Capelle aan
hiervoor spontaan aanbiedt. Bij voorbaat dank voor uw
den IJssel mooie liederen laten klinken. Het thema is:
medewerking!
Mag Ik dan bij jou? Na de dienst is er warme chocomel
Ruud van Mastrigt
en alle gelegenheid om na te praten.
25 december, aanvang 10.00 u, zal
De volgende ZB verschijnt op zondag 24 december
de kerstmorgendienst geleid worden door ds. Arend
en is ook voor de kerstnacht- en kerstmorgendienst.
Noordam. De dienst wordt opgeluisterd door zang van
Uiterste inzendtermijn is donderdagavond.
Tanya van der Meulen, begeleid door Quirine Lodder,
piano.
In deze diensten bent u van harte welkom!
Komende Kerkdiensten zie ommezijde
bloemen van deze zondag gaan naar….
… Mevr. W. Schreuder ter bemoediging.
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