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Dienst van deze morgen:  
Ds. Doolaart van Verseveld  

1e lezing: Jesaja 11, 1 t/m 10 

2e lezing: Matteus 3, 1 t/m 12 
 
Liturgisch bloemschikken. 

 

dromen  
van vrede  

de wereld  
omgekeerd  

een nieuw begin  

water dat stroomt  
de roep om  

goede vruchten  
 

goede God  
in Jezus heeft u een  

nieuw begin gemaakt  

keer ons om naar zijn  
weg  

 
Op de tweede adventszondag horen we Jesaja en 

Johannes vertellen over een nieuw begin.  

Zichtbaar teken daarvan is de doop , gesymboliseerd 
door het water en de schelp.  

De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt, dat 
de bijl aan de wortel ligt , zien we ook terug  

in de schikking.  
Licht schijnt in de spiegel en kaatst terug.  

 

 
 

                           Engelenproject  
               

“Engelen zijn mensen 

vol leven 
die Licht doorgeven” 

  
* Vorige week zijn de 25 kerstengelen uitgevlogen. 

Ook tijdens de tweede adventsweek zullen zij hun 

werk in de gemeente verrichten.  
* Voor in de kerk ziet u een engel van gaas gemaakt. 

Allerlei engelen kunnen de tafel vullen, zodat we met 
elkaar een mooie engelententoonstelling maken.  

 
Op adem komen  

In de drukte van alle dag een moment om stil te zijn 

en op adem te komen. Donderdag 10 december is de 
kerkenraadskamer open voor een half uur van muziek, 

gebed, een lied en stilte. We komen bij elkaar van 
19.00-19.30 uur. Welkom! 

ds. Luci Schermers  

Omzien naar elkaar  
Mw. A. Koedijk - Oostwouder  

Hospice Gorinchem Haarstraat 29,  
4201 JA Gorinchem.  

 

Collecte Pastoraat  
TOERUSTING VAN VRIJWILLIGERS IN HET 

PASTORAAT   
De kern van pastoraat is ‘er zijn voor mensen’.  Maar 

hoe kun je als gemeente omzien naar de mensen die 

niet meer in de kerk komen? Veel gemeenten zoeken 
naar nieuwe vormen van pastoraat. Het accent ligt 

steeds meer op pastoraat buiten het kerkgebouw en 
op doelgroepen zoals ‘ouders met jonge kinderen’. 

Steeds vaker maakt men gebruik van sociale media. 
Met trainingen en handreikingen rust de Protestantse 

Kerk pastorale werkers toe goed in te kunnen spelen 

op de veranderende situatie. Op de landelijke 
Pastorale Dag zijn er inspirerende workshops om in de 

eigen gemeente mee aan de slag te gaan Met uw 
bijdrage aan de eerste collecte van vandaag voor het 

Pastoraat maakt u het mogelijk dat de vrijwilligers in 

het pastoraat steeds nieuwe vaardigheden kunnen 
leren, zodat we als gemeenten op een goede manier 

omzien naar alle mensen die onze aandacht nodig 
hebben. 

 

Samenwijzer  
De kopij voor de Samenwijzer 32.3 over de periode 18 

december 2016 t/m 22 januari 2017 dient uiterlijk 
zondag 11 december a.s. bij de redactie ingeleverd te 

zijn.” 
 

Reis naar Israël en Jordanië. 

De reis naar Israël en Jordanië kan doorgaan. 
Er zijn voldoende deelnemers. 

Mochten er nog mensen mee willen. Er zijn nog twee 
plaatsen. 

De reis staat gepland van 21 april tot 1 mei 2017. 

Margreet Gouwens-de Gier. 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar: 

-hr. J. Kraan voor zijn verjaardag en 

- mw. W. François voor haar verjaardag.  

-hr. D. Sluijter vanwege operatie als groet van de 

gemeente. 
 

Koster 
03-12 t/m 09-12  dhr. C. v. d. Schans  

10-12 t/m 16-12  fam. de Gier  
 

Kerkdiensten 11 december 

10.00 uur Ds. L. Schermers  



  
 

 
Engelen vouwen  

Op zondag 11 december vindt de workshop engelen 
vouwen plaats. We willen samen met u engelen maken 

uit oude liedboeken. De workshop is onder leiding van 

Els van der Laan en zal na de kerkdienst beginnen. 
Voor de koffie wordt gezorgd.  

U bent van harte welkom!  
Commissie V&T  

 

 
 

 
 

“Vrienden van Israël in de Krimpenerwaard” 
organiseert: Israëlavond in Krimpen aan den IJssel 

met ds. Jaap de Vreugd. Thema: Met Israël op weg 

naar de toekomst. Datum: DV woensdag 7 december 
a.s. Locatie: Rehoboth kerk, De Landerijen 1 aanvang: 

20.00 uur. Bezoekers hartelijk welkom, toegang gratis. 
Verkoop producten uit Israël.  

 
Bijbelstudieavonden:  

Ontmoetingskerk  

Hoofdstraat 90 Krimpen aan de Lek.  
Een ieder van harte welkom!  

Op 12 december - thema: Israël en de Kerk.  
Op 16 januari 2017 - thema: haat tegen Israël.  

UIT BOEKJE: Focus op Israel.  

Tijd: 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Kinderkerstfeest  

Zondag 18 december staat de ochtenddienst in het 
teken van kerst voor kinderen. Net als andere jaren is 

de leiding van de kindernevendienst al weer druk 

doende met de voorbereiding van een musical. Alle 
kinderen die met de kindernevendienst meedraaien, 

mogen hieraan meedoen. De kleinsten krijgen geen 
tekst, maar ze zullen wel meezingen op het podium. 

We gaan daarmee al oefenen tijdens de 

kindernevendiensten in de adventstijd, dus hopelijk 
zijn de kinderen de komende zondagen in de kerk. Op 

18 december is natuurlijk iedereen welkom, opa’s en 
oma’s en ook kinderen die anders nooit in onze kerk 

komen. Het wordt vast een mooi feest!  
 

Flessen Actie  

De kinderen doen dit jaar niet alleen mee met de 
musical, maar ook met een inzamelactie die bij dit 

project past. De opbrengst van deze Rainbow actie is 
voor kinderen met een handicap in Pakistan. Het is de 

bedoeling dat de kinderen thuis lege flessen inzamelen 

en het statiegeld op zondag inleveren voor de actie.  
Als dit te lastig is, kunnen de flessen ook in de kerk 

worden ingeleverd. Ook oudere jongeren of jonge 
ouderen of ouderen zonder kinderen kunnen natuurlijk 

meedoen met deze actie! De kindernevendienst heeft 
hiervoor zondags een speciale Rainbowspaarpot die vol 

moet. De flessenactie duurt t/m 18 december en we 

hopen dat we hiermee veel kinderen in Pakistan 
kunnen helpen, dus doet u mee? Om het voor de 

kinderen wat concreter te maken, krijgen ze vandaag 
allemaal een placemat-kleurplaat mee. Daarop staat 

informatie over de actie. Het is de bedoeling dat de 

kinderen de plaat thuis kleuren en gebruiken. Meer 
informatie hierover vindt u op facebook: 

www.facebook.com/groups/kidsinactie.  
 

Dromen gevraagd  

We kunnen natuurlijk niet alles verklappen, maar wel 
dat het in de musical gaat over dromen van iets moois. 

Daarvoor willen we graag de hulp van de kinderen. Het 
is de bedoeling dat de kinderen thuis op een A-4 

formaat een tekening van een mooie droom maken. 
Waar dromen zij van? (Geen enge dromen dus.)  

De tekeningen moeten uiterlijk op 11 december 

worden ingeleverd bij de leiding van de 
kindernevendienst. Dan kunnen ze bij de musical 

worden gebruikt. Dit is natuurlijk geen verplichting, 
alleen voor kinderen die graag tekenen of knutselen.  

De leiding van de kindernevendienst wenst u allen een 

fijne adventsperiode.  
 

 
 

 
  

 

 
 

 

http://www.facebook.com/groups/kidsinactie

