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Dienst van deze morgen:  
Kinderkerstfeest  
 

liturgisch bloemschikken 

De hemel 

raakt de aarde 
Johannes 

is zijn naam 
wegbereider 

om onze voeten 
te kunnen zetten 

op de weg van de 

vrede 
daar raakt 

de hemel 
de aarde 

 

God 
kom met Uw geest 

doe Uw stralende licht 
over ons opgaan 

 
Op deze vierde zondag van de advent horen we over 

de geboorte van Johannes . Zacharias krijgt weer  

stem en zingt een uitbundig loflied . De losse 
verspreide stenen staan voor het opheffen van de 

verstening waarin Zacharias gevangen zat . 

Engelenproject  

Met het licht in je handen 
of je groot bent of klein 

mag je net als een engel 
een lichtdrager zijn. 

 

De laatste adventsweek  gaat beginnen. Voor de 
laatste keer vliegen de kerstengelen door de 

gemeente. Hebt u de engelententoonstelling al gezien? 
Prachtig.  Op eerste kerstdag zal ds. T. Wegman met 

ons nadenken over het loflied van de engelen.  
Na de dienst van 27 december kunnen de engelen die 

dat zouden willen zich bekend maken bij hun 

begunstigden. Maar dat kan uiteraard ook op een 
ander moment. En als u anoniem wilt blijven, kan dat 

natuurlijk ook.  
 

Kerstviering met de Waterpoort 

Woensdagmiddag 23 december komen de bewoners 
van de Waterpoort met begeleiding naar de 

Ontmoetingskerk voor een kerstviering. De diakenen 
(en hun helpers) zorgen voor een warm ontvangst.  

Ds. Anton Admiraal en ondergetekende zullen de 
viering leiden en een paar gemeenteleden gaan 

musiceren. Het zou fijn zijn wanneer er ook een paar 
belangstellende gemeenteleden aanwezig willen zijn! 

De viering begint rond 14.30 uur. 

Ds. Luci Schermers 
 

Collecte voor Bartimeus Sonneheerdt  
Als je (bijna) niets kunt zien, heeft dat ingrijpende 

gevolgen. Informatie opzoeken op internet, reizen met 
de trein of de weg vinden in een gebouw: voor 

mensen met een visuele beperking is dit zonder steun 

of hulpmiddelen echt een probleem. 
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt zet zich in voor 

blinde en slechtziende mensen. De tweede collecte van 
vandaag is voor hun bestemd.  De opbrengst besteden 

ze aan projecten voor blinde en slechtziende kinderen. 

U kunt denken aan onderzoek naar erfelijke oorzaken 
van oogaandoeningen, aangepast lesmateriaal of 

slimme hulpmiddelen. Hun ambassadeur, tv-
presentator Bert van Leeuwen: “Zij hebben onze hulp 

hard nodig, om net als ieder ander kind te kunnen 
leren, spelen en sporten. Tachtig procent van de 

informatie die je binnenkrijgt, komt binnen via je ogen, 

stel je voor dat je dat moet missen… Dat maakt 
concrete hulp zo belangrijk en daarvoor maakt 

Bartiméus Sonneheerdt zich sterk.” De diaconie. 
 

Kersteditie Zondagsbrief  

De Kersteditie van de Zondagsbrief loopt van 
donderdag 24 t/m zondag 27 december. 

De uiterste inzend termijn voor kopij is 
woensdagavond 23 december 20.00 uur. 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

…  Mw. C. Nieuwenhuizen-v.d.Berg, als bedankje. 
 

Koster 

19-12 t/m 22-12 dhr. C. v.d. Schans 
23-12 t/m 24-12 dhr. L. Hordijk 

25-12 t/m 26-12 dhr. J. Klerk 
27-12 t/m 30-12 dhr. V.d. Vaart 

 
 

Kerkdiensten  Kerst 2015 

24 december Kerstnachtdienst 
        Aanvang 22.00 uur  

        Ds. L. Schermers 
        m.m.v. Close together   

25 december Kerstmorgendienst 

         Aanvang 10.00 uur 
        Ds. Wegman 

27 december zondagsdienst 
         10.00 uur Mw. v.d. Bas  



 

 

 

 
 

Stille Nacht? 

Elk jaar vieren we Kerst. Een gezellige sfeer, het huis 
versierd, saamhorigheid, lekker eten en vaak cadeaus. 

En vrede op de aarde. Maar waarom doen we dit ook 
al weer? En wat nou vrede op de aarde, laat staan een 

stille nacht?  

Het begin van een antwoord op de vraag “Stille 
Nacht?”, dat proberen wij te vinden. Want wat is dat 

toch, dat Kerstverhaal, en wat gebeurde er in die stal?   
De kerk pretendeert niet op alles een antwoord te 

hebben. De kerk blijft mensenwerk, en schiet dus 

tekort. Wel probeert de kerk dat begin van een 
antwoord te geven. Want bevallen van een kind,  in 

een stal, waarbij vreemde mannen als eerste naar je 
kind komen kijken, om daarna te moeten vluchten, 

met je kind op de arm. Was dat “Gods belofte”?  Klaar 
ben je.  

Op Kerstavond, donderdag 24 december organiseert 

de Ontmoetingskerk de Kerstnachtdienst, en zoekt 
naar het begin van een antwoord. Met Ds. Luci 

Schermer als voorganger, en muzikale medewerking 
van Close Together, onder leiding van Carolien van 

Schelven. Hoofdstraat 90 in Krimpen aan de Lek. Om 

22.00 uur. Na afloop drinken we wat, passend bij de 
tijd van het jaar. Voor iedereen.  

Op Kerstdag zelf is er ook een dienst, om 10.00 uur. 
En ook daar zoeken we ook naar een begin van een 

antwoord, maar dan over “Engelen”. Ook zoiets 
bijzonders. Dat doen we met ds. Wegman uit Den 

Haag. Ook voor iedereen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kloosterweekend 

Ontmoeting met een andere spiritualiteit 
In het kader van het jaarthema Ontmoeting met de 

Ander hopen we vanuit de Ontmoetingskerk een 

kloosterweekend te organiseren in de Abdij Onze Lieve 
Vrouw van Nazareth te Brecht (België).  

Van vrijdagmiddag tot zondagmiddag leven we zoveel 
mogelijk mee op het ritme van de zusters, hebben we 

gelegenheid uitvoerig met één van de zusters te 
spreken, voeren we het geloofsgesprek met elkaar, 

ervaren we de dagelijkse vieringen in de abdijkerk, 

hebben we tijd om 
zelf stil te zijn en is 

er de mogelijkheid 
te genieten van de 

prachtige natuur 

rond de abdij.  
Datum: vrijdag 22 januari (15.30 uur vertrek vanaf de 

Ontmoetingskerk) tot zondag 24 januari 2016 (13.30 
uur vertrek vanuit het klooster). 

Plaats: Abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth, 
Abdijlaan 9, Brecht 

Leiding: ds. Luci Schermers 

Kosten: € 35, -- p.p.p.n. (incl. verblijf op 1-
persoonskamer en alle maaltijden). Wel nemen we 

eigen handdoeken mee. De reiskosten delen we met 
elkaar. 

Aanmelden vòòr 15 december 2015. Wacht daarmee 

niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt 
(max.10). 

Aanmelden kan via de mail: 
commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl, of bij één 

van de leden van de commissie V&T. 

Commissie V&T 
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