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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: Ds. M. A.  Gouwens-de Gier 
 

Bloemschikking  
3e Adventszondag 

Vandaag is er goed nieuws :  

een nieuw begin is mogelijk ! 
Profetische woorden van Sefanja , zijn naam betekent 

"door God bewaard ", en van Johannes ,zijn naam 
betekent "door God begenadigd ". 

Wie terugkeert , dat wil zeggen zich omkeert en de 

weg teruggaat naar de goede verhoudingen tussen 
mensen , voldoet aan de bedoelingen van God . 

De schikking wordt feestelijker en uitbundiger . 
Het is vandaag de roze zondag , de roze kaars is 

aangestoken . 
We gaan steeds meer naar het licht toe ! 

 

Kerstwandeling a.s. woensdagavond 
Woensdagavond is het zover: de kerstwandeling door 

Krimpen aan de Lek. U kunt tussen 18.30 - 19.30 uur 
vertrekken bij het 

Cultuurhuis. Daar krijgt u 

een routebeschrijving 
uitgedeeld, maar onderweg 

wordt ook de weg 
gewezen. U wandelt van 

scène tot scène door de 

kerstverhaal tot u eindigt 
bij de kerststal bij de 

Ontmoetingskerk. Daar is zang en muziek, u kunt 
napraten en zich opwarmen onder het genot van iets 

lekkers. De route is ca. 3 km en geschikt voor jong en 
oud. Loopt u mee? 

 

Kerstfeest 2018 
We vieren dit jaar drie dagen achter elkaar het 

kerstfeest. Allereerst is er volgende week, 23 
december, het kinderkerstfeest met de kerstmusical 

‘Het knettert in Reclamedam’. Dit feest begint om 

10.00uur en jong en oud worden van harte 
uitgenodigd. De kerstnachtdienst op 24 december, 

aanvang 22.00uur, wordt geleid door ds. Luci 
Schermers. Soli Deo Gloria verzorgt sfeervolle 

koorzang en na afloop van de dienst wordt er warme 
chocolademelk geschonken. 25 december, om 

10.00uur, gaat ds. J. P. Koning voor in de 

kerstmorgendienst, waarin de cantorij haar 
medewerking verleent. 

Alle diensten van harte aanbevolen. Welkom allemaal! 
 

 

 
 

 

Begrotingen 
Afgelopen maandag heeft de kerkenraad de begroting 

van de kerk en de begroting van de diaconie voor 
2019 goedgekeurd. Beide begrotingen liggen vanaf 

vandaag voor een week ter inzage voor een ieder in de 

ontmoetingsruimte. Jan de Korte scriba 
 

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND  
Het product van de maand december is Olie / bak en 

braad. Het product kan worden ingeleverd in de 

daarvoor bestemde krat bij het ZWO-bord in de 
ontmoetingsruimte. 

 
Andere Kerstmuziek  ( van de site mijnkerk.nl) 

Er is steeds meer mooi uitgevoerde kerstmuziek die 
gedragen is door een mooie inspirerende boodschap. 

Wat dacht je van het nieuwe lied van Stef Bos dat hij 

schreef voor Kerk in Actie en dat zo eindigt: 
 

Ik stak mijn kop onder de grond 
Maar de haan die bleef maar kraaien 

Alsof hij zei je moet iets doen 

Om een verschil te kunnen maken 
Je kunt verdrinken in cynisme 

Alsof het toch niets uit kan halen 
maar in de verte schijnt een ster 

Die de richting kan bepalen 

 
En Hij geeft licht 

Geeft licht 
Voor een uitweg uit het donker 

Voor wat er vaak niet is 
Dus geef licht 

Geef licht 

Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht. 

 
Nummer is te beluisteren op: 

https://www.kerkinactie.nl/actueel/2018/download-

adventlied-geef-licht-van-stef-bos  
 

De bloemen van vandaag zijn voor …… 
….mevr. L. Landman, als dank voor het regelen van de 

bloemen. 
 

Koster  

15-12 t/m 17-12 dhr. A. Voogt 
22-12 t/m 23-12 dhr. C. v. d. Schans 

24-12     dhr. H. Broekhuizen 
25-12 t/m 28-12 fam. de Gier  

 

Kerkdienst  zondag 23 december  
10.00 uur kinderkerstfeest  
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