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Kerstnachtdienst:
Ds. L. Schermers
Thema: “Kerst brengt samen”
Kerst morgendienst
Ds. M. A. Doolaard-van Verseveld
Thema: “Kerst vieren we samen”

Maria,
met open handen
ontvangt zij het nieuwe leven
kind van God
dat
hemel en aarde verbindt.
Kind ons geboren,
Zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar,
Vader voor eeuwig
Koning van vrede.
BLOEMSCHIKKING:
Maria, vervuld van Gods Geest, brengt het kind ter
wereld met de naam "God redt".Dit kind zal hemel en
aarde met elkaar verbinden.
Dit kind zal nieuwe toekomst baren,door zijn weg van
leven. Zijn geboorte is Gods goede gave aan
de mensheid. Bij de stam zien we witte lelies die
staan voor zuiverheid en onschuld, die met de witte
bloemen de oorsprong verbinden, de wortels, met de
toekomst. Mooi en tegelijk zo kwetsbaar is het
nieuwe leven.
UITNODIGING KERKENRAAD:
gemeente raadpleging 12 januari 2014
Na de morgendienst van 12 januari horen wij graag
uw mening over onze plaatselijke regeling. Wij denken
erover deze aan te passen op de onderdelen doop en
deelname aan het avondmaal (5.2 en 5.3). Houdt u
hier rekening mee op uw kalender?
Meer informatie leest u in de laatste uitgave van
Samenwijzer.
De bloemen gaan naar….
…. dhr. en mevr. Tieleman, zij hebben de afgelopen
jaren veel voor mevr. Smidt gedaan en als dank
daarvoor de bloemen.

Collecteafkondiging kerstcollecte 2013
Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er
mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als
kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je
afkomst.
Dat is India wel anders. Daar wordt je status bepaald
door de kaste waarin je geboren bent. Maar wat als je
tot geen enkele kaste behoort? Als je kasteloos bent?
Dan ben je voor de samenleving onaanraakbaar, alleen
geschikt om je leven door te brengen in diepe
armoede. Het is de werkelijkheid van de Dalits.
Dat moet veranderen! De Indiase organisatie CARDS
bedacht hiervoor de Bala Bata groepen. Voor en na
schooltijd komen Dalit kinderen bij elkaar en krijgen ze
hulp bij hun huiswerk, doen ze aan sport, zang en
dans en is er aandacht voor hun persoonlijke
verzorging.
Kinderen die naar een Bala Bata krijgen meer
zelfrespect en zelfvertrouwen. En hun schoolprestaties
verbeteren aanzienlijk. Zo wordt de spiraal van
armoede doorbroken en is er hoop op een betere
toekomst!
De opbrengst van deze kerstcollecte komt ten goede
aan het Kinderen in de Knel-programma van Kerk in
Actie, waar CARDS onderdeel vanuit maakt. Wilt u
geven voor een betere toekomst voor deze kinderen?
Dank u wel!
Kerst- en nieuwjaarswensen
Wat hebben we veel kerst- en nieuwjaarswensen uit
de gemeente ontvangen!
Daar worden we stil van.
Graag wensen wij ook u en jullie waardevolle
kerstdagen toe en alle goeds voor 2014.
“Geen mens leeft zonder dat eeuwige verlangen
naar Licht dat blijft”.
Jan Schipper en Luci Schermers
Koster
24-12
dhr. J. Klerk
25-12 t/m 27-12 dhr. C. Hesse
28-12 t/m 30-12 dhr. A. van Gemerden
Kerkdienst zondag 29 december
10.00 uur ds G. D. Hanemaaijer
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LICHT
In everything is a crack,
thát is how the Light comes in.
In alles zit een barst,
zó komt het Licht binnen.
Leonard Cohen

FILM: DES HOMMES ET DES DIEUX
Datum: vrijdag 17 januari 2014 Tijd: 20.00 uur

(inloop/koffie vanaf 19.30 uur)

Plaats : Ontmoetingskerk
De film speelt zich af in 1996, in een klooster ergens in
Algerije. Daar leven acht Franse monniken in vrede en
harmonie met de Islamitische dorpsgenoten. De
monniken geven medische zorg, ze vieren mee met
een besnijdenisritueel, ze kopen en verkopen op de
plaatselijke markt, en ze helpen bij allerlei praktische
en sociale zaken.
Binnen het klooster leven de broeders een meditatief
en vreedzaam bestaan. Ze zingen en bidden, voeren
gesprekken en werken. Alles gaat goed…
Totdat terreur en geweld in de regio steeds meer de
kop begint op te steken. Dan worden op een dag een
aantal buitenlandse werknemers door de
fundamentalisten vermoord. De monniken beginnen
zich af te vragen of het wel veilig is om in hun klooster
te blijven. Iedereen worstelt met de vraag wat wijs is
om te doen, blijven of weg gaan? Ze zijn bang voor
hun eigen leven, maar voelen ook de
verantwoordelijkheid voor de dorpsgenoten, die
geterroriseerd worden door het geweld en die, net als
de terroristen overigens, bij de monniken aankloppen
voor medische steun.
Uiteindelijk lukt het de abt dat het beste zou zijn om
voet bij stuk te houden en te blijven vertrouwen op de
kracht van God. De monniken blijven. Ze zijn zich
bewust van de gevolgen van hun keuze, maar ze
wijken niet.
Prachtig is hier in beeld gebracht hoe verschillende
culturen en religies in perfecte harmonie met elkaar
kunnen samenleven. De monniken maken zichtbaar:
blijf leven en geloven met hart en ziel!
Na de film willen we graag met u/jou napraten, onder
het genot van een hapje en een drankje.
Het wordt dus zeker weer een fijne avond die u/jij niet
mag missen!
Noteer deze datum dus vast in uw agenda!
Commissie V&T

Kerstraak
Een grote supermarkt heeft als slogan “Kerstlukt!”
Aardig, al “bekt “ het niet zo lekker.
Gelovigen hebben al jaren zo’n slogan:
“Zonder Jezus is kerstMIS”.
Tja …..Ook een beetje woordgrappig. Maar hoe breng
je de betekenis van kerst nu echt eens voor het
voetlicht?
Een oud-collega van me bedacht misschien wel de
mooiste: “Kerstraak!” Prachtig. Kerst is raak!
Kerst raakt ons recht in het hart. Kerst raakt de
hardnekkige duisternis met overweldigend licht.
En nog meer: met kerst wordt God “aanraakbaar”.
Hij raakt met ons. Geen scheiding tussen hemel en
aarde. Maar hemel op aarde. Raak!
Bram Dijkstra
www.pkn.nl

De Ontmoetingskerk wenst U en uw
familie Gezegende Kerstdagen en een
Voorspoedig 2014!

