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Het kaf
Problemen bejaardenvervoer
van het koren scheiden
Wie helpt er mee het probleem bejaardenvervoer op te
de bijl leggen
lossen?
aan de wortel
Iedere 2e donderdag van de van maand in de periode
van het kwaad:
september tot en met mei worden er
breng goede vruchten
seniorenmiddagen gehouden in “het Voorhof”.
voort,
Veel senioren komen deze middagen bezoeken. Vanaf
een nieuw en waardig leven.
de Dertienhuizen kunnen ze als ze zelf niet in staat zijn
Ondergedompeld
met de seniorenbus mee. Ook is het mogelijk om
in dit heldere
persoonlijk van huis te worden opgehaald door een
schone water
vrijwilliger. Maar helaas, de seniorenbus stopt er per 1
komt het leven
januari mee.
tot zijn recht.
Onze vraag: Wie heeft een auto, tijd en zin om 1x in
de maand tussen 13.15 en 13.45 uur deze senioren in
3e Adventszondag - Roze zondag.
het Voorhof te brengen en na afloop weer naar huis
Johannes doopt mensen, maar niet voordat hij de bijl
tussen 16.00 en 17.00 uur. Wij wachten vol spanning
aan de wortel van het kwaad legt. Iedere boom die
op uw reactie. U mag Adrie de Witte bellen: 510880
geen goede vruchten voortbrengt zal worden
als u ons graag wilt helpen
omgehakt. Hij roept mensen – tollenaars en soldaten Van harte bedankt namens de gastvrouwen.
op om te delen, te stoppen met corruptie en niemand
af te persen.
Thomas zoekt God
Ik vroeg ‘ns aan mijn oma: “Waar is God?”,
Symboliek :
toen keek zij naar de wolken en de bomen
De wegbereider Johannes is ook een puinruimer.
en zei:” Daar kan ik ook niet achter komen.
Alleen maar mooie woorden roepen maar er niet naar
Soms is hij ver en dan weer komt hij tot
handelen is voor Johannes huichelachtig.
Egoïsme, corruptie en afpersing vertroebelen en
Waar we nu zitten als we hier zijn samen.”
vervuilen het leven. Als je jezelf wilt laten dopen dan
Maar ik vroeg: “Waar is dan het huis van God?”
hoort daarbij dat je vruchten voorbrengt die een nieuw
Op hoge bergen? …..In een ridderslot?”
leven waardig zijn. Alleen zo blijft het Levenswater
“Welnee Tom, waar hij woont dat heeft geen namen.”
zuiver en helder. Als symbool hiervoor staat bij de
schikking helder en vervuild water.
Dat zei mijn oma, maar ik ga hem zoeken,
wanneer ik groot ben, in een batmanpak
dan zoef ik door de lucht vanaf het dak.
UITNODIGING voor ALLE KINDEREN IN DE KERK
Hebben jullie het al gehoord?
Eerst naar die boom daar op die hoogste rak,
Volgende week zondag 23 december vieren we
dan
roep ik heel hard: “God!!!”of is dat vloeken?
KINDERKERSTFEEST. We voeren dan een musical op
En dan, misschien komt hij me dan wel zoeken.
waarbij IEDEREEN mee kan doen, ook als je geen rol
hebt gekregen met een tekst die je moet leren.
CGvS
Je kunt dan gewoon meespelen in je eigen kleren.
Zaterdag 22 december om TWEE UUR is de generale
Koster
repetitie. Dat is voor kinderen met een rol, maar
15-12 t/m 21-12 dhr. A. van Gemerden
anderen mogen ook komen. Als je wilt meedoen, zorg
22-12 t/m 23-12 dhr. L. Hordijk
24-12 t/m 30-12 dhr. A. de Paauw
dan dat je in elk geval zondag uiterlijk kwart
voor tien in de kerk bent, dan leggen we nog even uit
De bloemen van deze zondag gaan naar….
wat de bedoeling is.
….. Mevr. Schreuder, ter bemoediging.
Tot zaterdag en zondag !
De leiding van de Kindernevendienst
Kerkdienst zondag 23 december
10.00 uur kinderkerstfeest
P.S. Laat je dit ook even aan je ouders lezen?
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Help de Voedselbank!
Doe mee met de actie van de
kindernevendienst!

In de adventstijd vragen we u daadwerkelijk de
Voedselbank Schoonhoven te steunen. Het plan is
ontstaan, omdat in de mini-kerstmusical die de
kinderen van de kindernevendienst op 23 december
gaan uitvoeren, de Voedselbank een belangrijke rol
speelt.
De Voedselbank Schoonhoven bedient vrijwel de hele
Krimpenerwaard. Zo’n honderd gezinnen maken er
gebruik van. Er wordt goed gecontroleerd of die het
wel echt nodig hebben. Vaak worden ze door de
Sociale Dienst of het Maatschappelijk Werk naar de
Voedselbank verwezen. Er zijn veel schrijnende
gevallen. Mensen bijv. die door langdurige ziekte hun
werk zijn kwijtgeraakt en zodoende financieel in zeer
grote moeilijkheden zijn gekomen. Er wordt
geprobeerd zulke mensen te helpen door ze de weg te
wijzen naar hulpverlenende instanties, zoals de
schuldhulpverlening. De Voedselbank draait volledig
op vrijwilligers. Door een gedwongen verhuizing naar
een nieuw pand, moet men maandelijks 1000 euro
ophoesten, terwijl de vorige locatie gratis was.
Geldelijke steun is dus zeer welkom.

Hoe is de actie opgezet?

Neem in de adventsperiode houdbare levensmiddelen
en / of verzorgingsproducten mee naar de kerk. We
denken bijv. aan: koffie /thee, shampoo, rijst, zeep,

pasta /pastasaus, tandpasta, suiker en
witte bonen in tomatensaus

Op zondag 23 december hopen we een complete
supermarkt in de kerk te hebben, zodat we meteen
een decor hebben voor de mini-musical.
Vertegenwoordigers van de Voedselbank hopen dan
aanwezig te zijn om het resultaat van de actie te zien.

Als u geld wilt geven, dan kunt u dat in de daarvoor
bestemde spaarpot in de ontmoetings-ruimte stoppen.
In de nieuwe Samenwijzer vindt u meer
achtergrondinformatie.
Laten we samen de actie voor de Voedselbank tot een
succes maken!
De leiding van de kindernevendienst

