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Dienst van deze morgen:
Samenwijzer
Ds. L. Schermers
De kopij voor de Samenwijzer 32.3 over de periode 18
Lezing Jesaja 35: 1-10
december 2016 t/m 22 januari 2017 dient uiterlijk
Lezing Jacobus 5: 7 – 11 en Matt. 11: 2-11
zondag 11 december a.s. bij de redactie ingeleverd te
zijn.”
Liturgisch bloemschikken.
Kopieermachine
dromen
In verband met onderhoud aan de kopieermachine is
van vrede
deze m.i.v. 12 december t/m 16 december niet
de wereld
beschikbaar. Het CvK.
omgekeerd
een nieuw begin
DOE MEE!
puur bloeit de lelie
In aansluiting op het project van de kindernevendienst
voor wie het ziet
(Geef Liefde) kunt ú ook iets doen om de
gods rijk
gehandicapte kinderen in Pakistan een hart onder de
breekt door het
riem te steken. Letterlijk! Door zelf een hart te haken,
donker
breien, timmeren, vouwen, enz.
In de kerk treft u een flyer aan waar in beschreven
goede God
staat hoe de actie werkt en waar u uw hart(en) naar
versterk in ons de
toe kunt sturen.
hoop
Niets leuker dan lekker hobbyen in deze donkere
dat het kan
dagen, toch? En dan ook nog voor een ander, dat is
de wereld omgekeerd
dubbel plezier… U/jij doet toch ook mee?!
Commissie ZWO
Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods
koninkrijk door.
Engelen vouwen
We zien de lelie bloeien en water dat leven geeft,
Op zondag 11 december vindt de workshop engelen
midden tussen de stenen van de woestijn.
vouwen plaats. We willen samen met u engelen maken
We zien, al is het maar voor even.
uit oude liedboeken. De workshop is onder leiding van
Els van der Laan en zal na de kerkdienst beginnen.
Voor de koffie wordt gezorgd.
Engelenproject
U bent van harte welkom!
“Engelen zendt Hij alle dagen
Commissie V&T
om jou tot vaste gids te zijn.
zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn”. (uit lied 91a)
*Ook in deze derde adventsweek doen de engelen hun
werk. Stil en zonder ophef zijn ze aanwezig…
* Voor in de kerkzaal ziet u een engel van gaas
gemaakt. Allerlei engelen kunnen de tafel vullen, zodat
we met elkaar een mooie engelententoonstelling
maken.
Toppers van geloven
De groep ‘Toppers van geloven’ komt op 18 december
(volgende week dus) bij elkaar om 19.30 uur in de
kerkenraadskamer. Jullie zijn van harte welkom!
Omzien naar elkaar
Mw. A. Koedijk - Oostwouder
Hospice Gorinchem
Haarstraat 29,
4201 JA Gorinchem.

Koster
10-12 t/m 16-12 fam. de Gier
17-12 t/m 22-12 dhr. vd Vaart
23-12 t/m 24-12 dhr. J. Klerk
Kerkdiensten 18 december
10.00 uur Kinderkerstfeest
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SENIORENMIDDAG
Het kerstfeest van de seniorenmiddag is op dinsdag 13
december in de Herv. Kerk.
Aanvang 14.00 uur.
Het thema van deze middag is 'Er is een roos
ontloken'.
De meditatie wordt verzorgd door ds. B.F. Bakelaar.
Het seniorenkoor 'Zang en Vriendschap' o.l.v. Carolien
van Schelven verleent zijn medewerking aan deze
middag.
Aansluitend wordt u in 't Voorhof een broodmaaltijd
aangeboden.
Onze chauffeurs staan vanaf 13.15 uur bij De
Dertienhuizen voor u klaar om u naar 't Voorhof te
brengen.
Voor ander vervoer kunt u tot 11 december bellen
naar: Dicky Bremmer, tel. 510480.
Op deze middag is voor iedereen plaats.
Allemaal hartelijk welkom,
De gastvrouwen.
Gods onuitsprekelijke Gave
Op 15 december a.s. hopen we het Kerstfeest te
vieren bij de Vrouwenbijbelstudiekring met het thema
“Gods onuitsprekelijke Gave”. Kunnen we ons
voorstellen wat Jezus heeft opgegeven toen Hij naar
de aarde kwam? Hoe Hij Zijn heerlijkheid heeft
afgelegd, om Zich met de mensen te kunnen
identificeren? De beperkingen van een kind heeft
aangenomen, geboren in een vieze stal. Dat Hij
Zichzelf heeft gegeven uit onvoorwaardelijke liefde,
om de mensen die in Hem geloven te redden? Hoe
wonderlijk en misschien wel onbegrijpelijk is dit? U
bent allen van harte welkom met ons dit ‘feest’ te
vieren in ’t Voorhof, Dorpsstraat 1, te Krimpen aan de
Lek.
Tijd: 9.15-11.15uur, (om 9.00uur is er koffie).
Informatie: 0180510278 – 0180522469.

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.

