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Bij de adventstafel - vierde advent.
STEEK HET VIERDE KAARSJE AAN,
EEN LICHTJE VAN EEN JONGE VROUW
DIE EEN ZOON ZAL KRIJGEN
EEN KONINGSKIND VOOR MIJ EN JOU.

Bij de kersttafel.
STEEK HET GROTE LICHT HIER AAN
HET LICHT DAT STRAALT ECHT OVERAL
WANT DE REDDER VAN DE WERELD
IS NU GEBOREN IN EEN STAL.

God komt dichtbij.
Lucas 1 vers 26-38.
Vers : 32/33
Hij zal een groot man worden en Zoon van
de Allerhoogste worden genoemd, en
God, de Heer, zal hem de troon van zijn
vader David geven.
Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over
het volk van Jakob, en aan zijn koningschap
zal geen einde komen.

Het wordt licht.
Lucas 2 vers 1-20.
Vers: 8/13
Niet ver daarvandaan brachten de herders
de nacht door in het veld, ze hielden de
wacht bij hun kudde. Opeens stond er een
engel van de Heer bij hen en werden ze
omgeven door het stralende licht van de
Heer.
De engel zei tegen hen:"wees niet bang,
want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat
het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
vandaag is in de stad van David voor jullie
een redder geboren. Hij is de Messias, de
Heer".
Dit zal voor jullie het teken zijn : jullie zullen
een pasgeboren kind vinden dat in neen doek
gewikkeld in een voederbak ligt.
En plotseling voegde zich bij de engel een
groot hemels leger dat God prees met de
woorden:
Eer aan God in de hoogste hemel en
vrede op aarde voor alle mensen die hij lief
heeft.

Drie keer kerst in de Ontmoetingskerk
Tijdens de kerstdagen vieren we dit jaar drie keer
kerstfeest.
*24 december, aanvang 10.00 u, is er
een kinderkerstfeest met de kerstmusical Hotel
Toekan. Een aanrader voor jong en oud.
* 24 december, aanvang 21.00 u, vindt
de kerstnachtdienst plaats, die samen met de
Hervormde gemeente is georganiseerd. Ds. Bas
Bakelaar en ds. Luci Schermers leiden de dienst. In de
sfeervolle kerk zal zanggroep Kerygma uit Capelle aan
den IJssel mooie liederen laten klinken. Het thema is:
Mag Ik dan bij jou? Na de dienst is er warme chocomel
en alle gelegenheid om na te praten.
* 25 december, aanvang 10.00 u, zal de
kerstmorgendienst geleid worden door ds. Arend
Noordam. De dienst wordt opgeluisterd door zang van
Tanya van der Meulen, begeleid door Quirine Lodder,
piano.
U, jij bent van harte welkom!
Diensten rond de jaarwisseling
De laatste dag van 2017, 31 december, valt dit jaar op
een zondag. De ochtenddienst van 10.00 uur is ook de
oudjaarsdienst. Er zal dus 's avonds geen dienst
worden gehouden.
Op nieuwjaarsmorgen bent u van harte welkom om
elkaar alle goeds te wensen voor het nieuwe jaar.
Voorafgaand aan de dienst is er koffie en thee. De
korte dienst begint om 10.30 uur.
De bloemen….
….van zondag 24 december zijn voor de hr.K.Rigterink
als bedankje.
….van eerste Kerstdag zijn ze voor “de Uitkijk’

Voedselbank - Product van de maand
Het product van de maand december is vis in blik. Het
inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden
ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die staat bij
het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte. Van harte
aanbevolen! De diaconie
Kerkdiensten
Zondag 31 december
10.00 uur ds. L. Schermers

Maandag 1 januari
10.30 uur ds. L. Schermers
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Collecte kerstnachtdienst
Kinderen in de knel
GEEF HOOP AAN SYRISCHE VLUCHTELINGEN
KINDEREN
De oorlog in Syrië duurt al meer dan zes jaar. Kinderen
groeien er op met de dagelĳkse angst voor geweld of
hebben op de vlucht alles wat vertrouwd was achter
zich moeten laten. Sommige kinderen hebben zelfs
nooit vrede gekend. Naast al het leed dat deze
kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het
spel. Door al het geweld zĳn duizenden scholen
verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zĳn
klassen door de grote toestroom van vluchtelingen
juist overvol en is lesgeven bĳna onmogelĳk. Ouders
maken zich grote zorgen over de toekomst van hun
kinderen. Met het project ‘Geen verloren generatie’
helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten
(MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwĳs.
MECC geeft bĳles aan leerlingen met een
onderwĳsachterstand, helpt kinderen uit arme
gezinnen met schooluniformen en boeken, knapt
schoolgebouwen op, traint docenten om te midden van
deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt
ouders en kinderen met traumaverwerking. We mogen
deze generatie van Syrische kinderen niet verloren
laten gaan. Geef hen hoop, juist met Kerst, en geef
aan de collecte!

Blijf het verhaal vertellen
We trekken Het verhaal
als ooit de Vlaamse primitieven
niet langer vol verlangen naar ons toe
We kunnen het redelijkerwijs niet meer geloven
Laten de oren hangen naar het consumptieve
Zijn de strekking moe
Daar komt het machteloos besef bij
na elk appèl op het geweten
je doet het toch nooit goed
Wijs laten wij ons door niemand meer maken
Woorden die ons moeten raken zijn versleten
en zo zakt de moed
We hebben geen behoefte meer aan vragen
waar we geen antwoorden op weten
en nog het minst van alles
zitten we te wachten op een preek
Maar wat blijft er over van een wereld
zonder geloof in goed en beter
Wat moet er worden van ons leven
als de geest ontbreekt?
Blijf Het Verhaal vertellen
De wereld kan niet zonder
en ieder pasgeboren kind
is behalve een mysterie
Bewijs van een wonder
dat het leven steeds opnieuw begint.
Kerstboodschap van Freek de Jonge Trouw 23-12-2017

Top2000
Op Eerste Kerstdag start op Radio 2 weer de Top2000.
In de Top2000 staan veel liedjes met inhoud: liedjes
die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en
herinneringen oproepen.
Op zondagavond 4 maart 2018 willen wij weer een
Top2000dienst in onze Ontmoetingskerk organiseren,
met een band en als spreker onze eigen Ds. Luci
Schermers.
We zijn dus weer op zoek naar suggesties voor liedjes
uit de Top 2000 en het verhaal erbij waarom dat
specifieke nummer iets met je doet. De keuze kan
gestuurd worden naar: erikateeuwen@upcmail.nl

De Ontmoetingskerk wenst U en uw
familie Gezegende Kerstdagen en een
Voorspoedig 2018!

