Zondagsbrief
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

20 november 2011 |
http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/
| Nr. 1073
_______________________________________________________________________________________________
Laatste zondag kerkelijk jaar
Vandaag gedenken wij:
mevr. van Gorkum-de Boer (overleden op 12 januari)
mevr. Bosch-de Wit ( overleden op 13 januari)
mevr. de Gier-Graveland (overleden 17 augustus)

Als een knop
aan een tak van een boom
-geworteld in de bron van het levenals beeld van nieuwe hoop,
als een ster in de nacht,
gedenken we jou,
allen,
die we uit het oog,
maar niet uit het hart
verloren hebben.
We zien uit
naar het Licht
dat ons verbindt
in leven en dood.
Bericht van de kerkenraad:
Voor zover u het nog niet vernomen heeft: Marian
Taalman is per 1 november met emeritaat gegaan,
daarom is er in overleg besloten dat op 11 december
2011 om 10:00 uur een afscheidsdienst zal worden
gehouden waarin zij zelf zal voorgaan. Op deze manier
kan zij haar loopbaan als predikant op gepaste wijze
afsluiten en hebben wij als gemeente de mogelijkheid
afscheid van Marian en Gerard te nemen.
Het is de wens van Marian en Gerard om het afscheid
in de kleine kring van onze eigen gemeente te houden,
dit betekent dat er geen uitnodigingen naar andere
gemeenten e.d. worden verstuurd. Om te voorkomen
dat gemeenteleden deze informatie zouden missen zijn
er deze week ook brieven m.b.t. de afscheidsdienst
rond gebracht.
Het zou fijn zijn wanneer de afscheidsdienst goed
bezocht wordt, we hopen daarom ook op uw komst.
Inmiddels heeft de kerkenraad van de classis
vernomen dat mevrouw ds. van Alphen uit Haastrecht
is benoemd tot consulent van onze gemeente.

Uitleg bij de bloemschikking
Kijk er eens naar, laat het werk van de bloemengroep
niet op afstand aan u voorbijgaan.
Laatste zondag kerkelijk jaar
Thema: Sterren
Symboliek;
Er is gekozen voor een liggende vijfpuntige ster, rond
een grote kaars, als verwijzing naar mensen en het
licht van de Eeuwige.
In dat licht leefde Jezus en bracht recht en
gerechtigheid op aarde. In de tijd van het Oude
Testament, men dacht dat sterren levende wezens
waren, werden sterren engelen genoemd, ze
gehoorzamen God en stralen vanuit het licht van de
Eeuwige.
Het getal 5 drukt uit dat de Eeuwige, de Eén,
verbonden is met de aarde, het getal 4, het getal 4
stelt de vier uiteinden van de aarde voor.
Volg de lijnen van de vijf puntige ster en merk op dat
deze vorm oneindig is. Dat Oneindige Licht kunnen wij
niet bevatten, daarvoor schieten alle aardse beelden
en woorden tekort. Het getal vijf verwijst ook naar de
vijf wonden van Jezus
In de bloemschikking zijn ook asters gebruikt, deze
bloem lijkt op een ster.
Aster is het Griekse woord voor ster.
Volgens een legende gaf een engel, die met Johannes
en Jezus wilde spelen, een ster aan Johannes, op
verzoek van Jezus.
Johannes begroef de ster in het zand langs de rivier.
Daaruit ontstonden de eerste asters.
De bloemen van deze zondag gaan…
…naar mevr. J. van den Dool-van Dijk (i.v.m. haar
verjaardag)
Koster
19-11 t/m 25-11 dhr. A. de Paauw
26-11 t/m 2-12 dhr. H. Broekhuizen

Kerkdienst 27 november
10.00 uur Ds. G. den Hartogh uit Krimpen a/d IJssel.

Jan van der Leeden, Hans van den Hoven,
Scriba
Praeses
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Bloemenfonds
Zoals U ongetwijfeld weet (of misschien wel zelf
ervaren hebt), wordt er ieder zondag een bloemetje
gebracht bij iemand die b.v. ziek is (of was) of zomaar,
ter bemoediging. een teken van meeleven vanuit de
kerk.
Tot op heden is dit voor een groot deel verzorgd door
mevr. Dicky Bremmer, dit doet ze al jaren.
Zij heeft aangegeven daarmee per 1 januari a.s. te
willen stoppen.
U voelt hem al aankomen: wie is bereid dit stukje
kerkelijk werk van haar over te nemen?
U/jij kunt bij haar natuurlijk verder informatie krijgen
of je aanmelden bij haar of bij de scriba
ACTIE SCHOENMAATJES
voor kinderen, door kinderen !
Zoals u in de Samenwijzer heeft kunnen gelezen
organiseren de diaconieën van beide kerken weer de
jaarlijkse “actie Schoenmaatjes” van stichting Edukans.
Een actie waarbij de kinderen van Nederland een
schoenendoos met schoolspullen, speelgoed en
toiletartikelen vullen en versieren voor kinderen in
arme landen die dan onverwacht een cadeautje
ontvangen.
Hoe u een schoenendoos kunt vullen staat uitgebreid
in de folder en op de website van Edukans.
Ook een financiële bijdrage is welkom. Een doos
versturen kost ook geld en dat kunt u storten op
bankrekening 33.38.00.737 t.n.v. de diaconie van
onze kerk onder vermelding van “Actie
schoenmaatjes”. U kunt uw bijdrage ook in een
envelop doen waarop u schrijft “Actie schoenmaatjes”
en deze in de daarvoor bestemde doos in de
ontmoetingsruimte deponeren.
Heeft u geen gelegenheid of middelen om een doos te
vullen, dan kunt u ook losse spullen, o.a.
toiletartikelen, tekenmateriaal en schone kleine
knuffels (zie folder/website) deponeren in een doos die
t/m 3 december in de Ontmoetingsruimte staat.
Op zaterdag 3 december a.s. kunt u de dozen van
10.00 uur tot 12.00 uur inleveren in de crecheruimte
van onze kerk. Diakenen en vrijwilligers van beide
kerken zijn dan aanwezig om uw schoenendoos in
ontvangst te nemen.
Als u graag een dag meegaat om schoenendozen te
controleren in Zevenhuizen, dan kunt u zich opgeven
bij Meanne Voogt, telefoon 525935.
Namens de kinderen van o.a Kenia, Malawi, Oeganda
en Irak willen wij u bij voorbaat hartelijk danken voor
uw gaven en inzet!
De diaconie.
Agapè maaltijd
Op zondagavond 27 november om 18:00 uur
(let op: in het programma van V&T staat 18:30 uur)
Toelichting:
Van oudsher komen christenen op zondag samen rond
Woord en tafel (brood en wijn). De vorm waarin
christenen vieren heeft in de loop van de geschiedenis
nogal wat wijzigingen ondergaan. De eerste christenen
kwamen bij elkaar thuis, in zogenaamde
huisgemeenten, en brachten zelf brood en wijn mee
(mogelijk ook andere gaven). Zij gaven dat af voor het

begin van de viering of droegen het aan bij het
klaarmaken van de Tafel.
Slechts een deel van het meegebrachte brood werd
gebruikt en wat overbleef kreeg een diaconale
bestemming. Men vertelde elkaar verhalen over Jezus
Christus en vierde er de agapè maaltijd. Een agapè
maaltijd drukt de liefdevolle verbondenheid uit van alle
aanwezigen met Jezus Christus en met elkaar. Men
sprak een eenvoudig dankgebed uit en vroeg daarmee
Gods zegen over brood en wijn.
In een latere periode werd onderscheid gemaakt
tussen de gezamenlijke maaltijd en de rituele viering
met offerkarakter en zegen-gebed. Tot het jaar
duizend gebruikte men tijdens de viering brood dat
ook thuis tijdens de maaltijd op tafel stond, later werd
dit „gewone‟ brood vervangen door hosties. Geleidelijk
aan is het (eenvoudige) dankgebed uitgegroeid tot het
eucharistisch gebed en ontstaat de vorm van
eucharistie.
In de protestantse traditie is de wekelijkse viering van
de eucharistie vervangen door het vieren van het
avondmaal.
Agapevieringen gaan dus terug naar de tijd waarin de
eerste volgelingen van Jezus samen kwamen.
Met elkaar willen wij in het kader van ons jaarthema
Liefde een agapè maaltijd vieren.
Wij nodigen u van harte uit in de Ontmoetingsruimte
op 27 november om 18:00 uur.
Omdat we graag weten hoeveel eten we moeten
bereiden en voor hoeveel mensen wij de tafels moeten
dekken, verzoeken wij u om van tevoren door te
geven of u mee komt eten. Wij stellen het op prijs als
u mee wilt helpen in de voorbereiding van de maaltijd
in de vorm van soep maken of een brood bakken,
maar dat is natuurlijk niet verplicht!
Een intekenlijst hangt in de Ontmoetingsruimte,
maar aanmelden kan ook per email:
evanwesten@rway.nl of per telefoon, 0180 511189.
Graag uiterlijk 20 november.
Op 24 november spreekt Dirk van Genderen bij de
Vrouwenbijbelstudiekring.
Het thema deze morgen is “Eindtijd”. Hij schrijft het
volgende hierover:
De Bijbel spreekt op diverse plaatsen over de
aanstaande wederkomst van de Here Jezus. We
worden opgeroepen te letten op de ontwikkelingen in
de wereld, met name in en om Israel. Israel en vooral
Jeruzalem liggen steeds meer onder vuur van de hele
wereld. Het Joodse volk keert terug naar Israel:
exodus anno 2011. Wat in de Bijbel voorzegd is, wordt
werkelijkheid in onze dagen.
En ondertussen wordt het Evangelie gebracht tot aan
de einden van deze aarde. Zijn we bereid om de Here
Jezus te ontmoeten, wanneer Hij terug zal komen op
de wolken van de hemel? Of vervult de gedachte
hieraan ons met vrees?
Kom ook op donderdagochtend 24 november naar ‟t
Voorhof, Dorpsstraat 1 in Krimpen aan de lek, om met
elkaar na te denken over dit belangrijke onderwerp. U
bent allen van harte welkom
Tijd: van 9.15u – 11.15u en om 9.00u is er koffie.
Voor informatie: 0180521078 - 0180522469

