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Meditatief 
 

Aan het einde 
van het jaar 
omkijken 
in verwondering 
hoe snel het ging 
 
Aan het einde 
van het jaar 
koesteren 
wat warm was 
liefdevol en licht 
weemoedig worden 
van herinneringen 
 
Aan het einde 
van het jaar 
hoopvol uitkijken 
naar het nieuwe jaar 
dat nog verborgen 
voor ons ligt 
 
(auteur onbekend) 
 

Kerkdiensten tijdens de jaarwisseling – 
alleen online te volgen! 
 
Op oudjaarsavond, 31 december zal ds. Otto 
Kroesen de dienst leiden. Hij koos voor het 
thema: God gaat mee. God gaat met ons mee 
door de tijd. Met ons betreedt hij een nieuwe tijd 
met nieuwe uitdagingen en opdrachten. In elke 
tijd zet hij een ander filter op het licht waarmee 
hij schijnt. Wij zouden niet al het licht in één keer 
kunnen verdragen.  
 
Welkom - Aanvangslied: Psalm 91 - Votum en 
Groet - Gebed om ontferming -  Lofzang van 
Zacharias: Liedboek 157a - Gebed voor de 
opening van het woord - Lezing: Exodus 33,12-23 
- Luisterlied: Blijf bij mij Heer, Liedboek 247 - 
Lezing: Johannes 2,1-12 - NLB 791 - Preek - NLB 
Liedboek 528, Midden onder u staat hij die gij 
niet kent… - Gebeden: Voorbeden - Stil gebed - 
Gemeenschappelijk uitgesproken Onze Vader - 
Collecte (informatie) - Slotzang: Liedboek 444 - 
Zegen - Orgelspel 
 
Op nieuwjaarsmorgen is er geen dienst. Op 
zondag 2 januari hoop ik zelf voor te gaan.  

Dit jaar jammer genoeg geen kniepertjes van de 
familie Voogt bij de nieuwjaarsdienst en geen 
gelegenheid om elkaar de hand te schudden. 
Maar wel zijn er nieuwjaarswensen te zien en te 
horen van een aantal gemeenteleden…  
Het zal in de dienst gaan over de wijzen uit het 
oosten die hun geschenken aanbieden aan de 
nieuwe Koning. Wat zal het nieuwe jaar ons te 
schenken hebben? Het glorialied is voor de 
kinderen mooi om te zien.  
 
Orgelspel - Welkom - Luisterlied 72: 1 en 4 - 
Bemoediging en groet - Bij de dienst - Kyriegebed 
- Loflied: Gloria voor de kinderen - Gebed - Jesaja 
60: 1-6 - NLB 444: 1 en 2 - Matt 2: 1-12 - 
Luisterlied NLB 476: 1 en 4 - Preek - Orgelspel - 
Christmas carol: Three Kings of the Orient - 
Dankgebed en voorbeden - Nieuwjaarswensen - 
Luisterlied: God zal met je meegaan - Aandacht 
voor de kollekte - Luisterlied NLB 871 - Zegen – 
Orgelspel 
 
God zal met je meegaan als licht in je ogen  
als lamp voor je voet  
als hand op je hoofd  
en arm om je schouder;  
als baken bij ontij  
en verte die wenkt  
als groet op je lippen  
en hoop in je hart  
als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat. 

 
Dank voor alle inzet 
 
Wat hebben we rond de kerstdagen mooie 
diensten gehad! En wat hebben veel mensen zich 
daarvoor ingezet: bloemencommissie, 
kindernevendienst, liturgiecommissie, het vocaal 
ensemble Cantate, organisten, de band Just4fun, 
ambtsdragers, kosters, mannen van licht en 
geluid, mensen achter de camera en dan nog 
degenen die ik vergeet te noemen.  
Ook al konden de diensten niet fysiek bij 
gewoond worden, heel fijn dat we op deze manier 
toch samen Kerst konden vieren. Verbonden door 
de inzet van velen, verbonden door de techniek, 
verbonden in het Licht van Christus.  

Dank je wel, dank U wel! 
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Driekoningenbrood of – taart 
 
Officieel is het op 6 januari Driekoningen. Dan 
pas zijn de drie koningen in de kerststal 
gearriveerd. Ken je het Driekoningenbrood of de -
taart? In allerlei kookboeken en op internet is het 
recept te vinden. Op de avond voor Driekoningen 
werd het brood gebakken. In het brood zit een 
boon verstopt. Wie de volgende dag de boon op 
zijn bord vindt, mag die dag Koning zijn! 
Misschien een leuk idee om met de 
(klein)kinderen een Driekoningenbrood te gaan 
bakken?  
 

Vakantieweek 
 
Volgende week ben ik vrij en zult u me niet in 
Krimpen aan de Lek vinden. Ik hoop dat het niet 
nodig is, maar mocht er iets bijzonders 
voorvallen, neemt u dan contact op met onze 
scriba, Jan de Korte.  
ds. Luci Schermers 

 

 

 
 
Wel en wee. 
 
* Op 2 januari hoopt dhr. D. B. Eikelenboom zijn 

verjaardag te vieren. 

 
Vanaf deze plek alvast van harte gefeliciteerd en nog 

vele mooie en goede jaren toegewenst! 
 

* Op 24 december jl. is vrij onverwacht de vader van 
Mariëtte van Pielanen (Kamillestraat 46) en de 

opa van Bas, Femke en Elske van Elderen overleden. 

In deze verdrietige periode leven we met hen mee en 
wensen we hen kracht en troost van Boven toe om dit 

gemis te dragen. 
 

* Weliswaar hebben we op de laatste zondag van het 

kerkelijke jaar ('gedachteniszondag') de mensen 
herdacht die ons zijn ontvallen, toch kunnen we ook 

juist in deze tijd, tegen het einde van het jaar, extra 
getroffen worden door het gemis van een geliefd 

iemand en wensen we elkaar, net als Mariëtte en haar 
kinderen, sterkte toe 

 

 
 

 
 

 
 
 

Voedselbank                 

 
Het product voor januari is soep 
 
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de 
Paauw, Joh. Vermeerstraat 21. 
 
U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 
op de poort staat en zelf het product in de 
schuur zetten. 
 

 
 

 

Afgelopen week zijn in de lande een aantal 
Top2000 diensten gehouden, waarbij een 
brug wordt geslagen tussen muziek van 
deze tijd, wat die voor mensen betekent 
en welke rol dat speelt in ons geloof.  
Dit jaar in de Ontmoetingskerk geen 
Top2000dienst, maar gelukkig zijn er via 
internet genoeg mooie Top2000 diensten 
mee te vieren!  
Kijk maar eens op  
www.top2000kerkdienst.nl  voor een 
dienst die nog gehouden gaat worden of 
een die al gehouden is 

http://www.top2000kerkdienst.nl/
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De mooiste uitspraken van Desmond Tutu  
 
Desmond Tutu is op Tweede Kerstdag op 90-jarige 

leeftijd overleden. De aartsbisschop uit Zuid-Afrika is 
winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede en betekende 

veel de vrede in zijn land. De bekende geestelijke 
heeft veel inspirerende uitspraken gedaan. Reden 

genoeg voor Niels Gillebaard om de vijf mooiste 

uitspraken van Desmond Tutu op een rijtje te zetten. 
 

1. We worden niet bemind omdat we goed zijn, 
we zijn goed omdat we bemind worden 

Je hoeft niet perfect te zijn om Gods liefde te 

ontvangen. Integendeel, God houdt van je zoals je 
bent. Ongeacht wat. Of je goed bent hangt niet van 

jou af. Het is God die zegt dat jij goed bent. 
 

2. Doe je kleine stukje goed, daar waar je bent. 

Die kleine stukjes zullen de wereld 
overrompelen 

Wat doen we aan klimaatveranderingen? Hoe kan de 
wereld een rechtvaardige en eerlijke wereld worden? 

Dat zijn grote vragen. Te groot om in je eentje te 
beantwoorden of op te lossen. Je kunt wel degelijk wat 

doen. Doe goed daar waar je bent, hoe klein het ook 

is. Als iedereen dat doet, zal die goedheid ‘de wereld 
overrompelen.’ 

 
3. Kinderen zijn een buitengewoon geschenk. Ze 

hebben het vermogen om in het hart van de 

dingen te kijken 
Kinderen hebben een puurheid en eerlijkheid waar 

volwassenen van kunnen leren. Kinderen zien de 
dingen zoals ze zijn. Daarom moeten we kinderen 

koesteren. Hun puurheid kan ons inspireren zelf ook 
goed te zijn en goed te doen. 

 

4. Goedheid is sterker dan slechtheid. Liefde 
sterker dan haat. Licht sterker dan duister 

Dit is een statement. Je vertrouwt erop dat het licht 
sterker is dan het duister. Desmond Tutu heeft het ook 

zo ervaren. Ik vind het een mooi uitgangspunt. Als het 

goede sterker is dan het kwade, dan heeft het leven 
zin. 

 
5. Verschillen zijn niet bedoeld om te scheiden, 

te vervreemden. Ze zijn er om onze behoefte 
aan elkaar te realiseren 

Verschillen kunnen gebruikt worden om mensen tegen 

elkaar op te zetten. De ander is vreemd. De ander is 
anders en dus verkeerd. Dat is niet waarom er 

verschillen zijn tussen mensen in de wereld. 
Verschillen zijn er om wederzijdse interesse mogelijk te 

maken. Je hebt behoefte aan een ander. Oftewel: je 

hebt behoefte aan iemand die anders is dan jij 
 

De uitspraken zijn ook te zien o onderstaande video 
https://youtu.be/WeUIL5yp49Y  

 
 
 

 

 
 

COLLECTEN 
 
Collectedoelen 2 januari zijn 
 
1ste Gevangenenzorg Nederland 

 

Gevangenenzorg Nederland is een christelijke 
vrijwilligersorganisatie voor gevangenen , tbs-

gestelden en hun familieleden. De doelstelling van 

Gevangenenzorg Nederland is om gevangenen en 
hun familie te ondersteunen tijdens hun verblijf in 

de gevangenis, en de periode daarna van re-
integratie in hun familie, leefomgeving en 

arbeidssituatie. 

 
Vrijwilligers 

Ruim 650 vrijwilligers gaan op bezoek bij (ex) 
gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Op 

deze manier proberen zij iets voor hun gevangen 
medemens te betekenen. De vrijwilligers bieden 

een luisterend oor en proberen iemand verder te 

helpen door morele en praktische ondersteuning. 
Ook als iemand vrijkomt, blijft de vrijwilliger 

betrokken. Elke vrijwilliger wordt aangestuurd door 
één van onze maatschappelijk werkers. Wij typeren 

ons werk als barmhartige gerechtigheid: misdaad 

verdient straf, maar Bijbelse gerechtigheid vraagt 
óók om barmhartigheid en bewogenheid. We 

bidden dat door de gesprekken heen 
(ex)gevangenen. 

 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 

Gevangenenzorg storten op rek.nr. 

NL10RABO0333800737 
 

2de Kerk 
uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk storten 

op rek. nr. NL63RABO0333800656. 

 
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 

worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 
o.v.v. van het collectedoel. 

 

De Diaconie. 

 

https://youtu.be/WeUIL5yp49Y

