
                                                                                                         

 

Zondagsbrief 
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek                               

22 november   2015         |              http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/                       |     Nr. 1262 
_______________________________________________________________________________________________ 

Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl 

Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van deze morgen:  
Ds. L. Schermers 

Eerste lezing: Genesis 35: 6-20 
Tweede lezing: Hebreeën 11: 8-12, 12: 1 en 2  en  

           Openbaring 2: 17 

 
liturgisch bloemschikken 

Wie draagt ons 
en hoedt ons ,  

omarmt ons , 

wie anders dan Jij, 
Geest van God 

 
Deze zondag gedenken we de mensen die ons zijn 

voorgegaan. 
We noemen namen waarmee we ons verbonden 

weten. 

In de schikking zien we een kransvorm die 
verwijst naar de weg die mensen gaan . Op die weg 

zien we verschillende bloemen die een 
mensenleven verbeelden . De oplopende hoogte van 

de schikkingen verwijst naar de verbinding 

tussen de aarde en de hemel en de hemel en de 
aarde. 

 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk 

jaar. Tijdens de dienst worden de overledenen 
herdacht in het licht van de Eeuwige. De cantorij zal 

aan de dienst meewerken. Er worden lichtjes 
aangestoken, er wordt een naam genoemd, er is 

muziek en zang. Een bijzondere dienst van omzien en 
vooruit kijken. 

 

 

                    Engelenproject  
Komende week krijgen de 25 engelen een bericht van 

het engelenuitzendbureau met daarin de naam voor 

wie zij in de adventstijd een engel mogen zijn. Na de 
eerste adventszondag gaan de engelen aan het werk.  

Vanaf volgende week willen we een 
engelententoonstelling gaan inrichten. Mocht u een 

mooie engel hebben dan willen we die op de 

adventszondagen graag een plaats geven op de 
engelentafel. Ook voor hangende engeltjes is er een 

mooie plaats. 
Volgende week zondag zal het in de dienst gaan over 

het bezoek van de engel Gabriël aan Zacharias in de 
tempel. 

Pastoraal inloopuur 
De vierde donderdagmorgen van de maand, nu dus op 

26 november, ben ik van 9.30-12.30 uur in de 
kerkenraadskamer aanwezig. Loop rustig binnen als u 

wilt komen praten of iets te melden hebt. De koffie en 

thee is klaar! 
ds. Luci Schermers 

 
Kaarten te koop 

Tijdens het pastoraal inloopuur is mw. Terlouw in de 

Ontmoetingsruimte met een stand met (kerst)kaarten. 
Juist in de decembermaand worden veel kaarten 

verstuurd.  
Als u originele kaarten wilt kopen en versturen, kunt u 

donderdagmorgen 26 november bij haar terecht. De 
opbrengst is voor het goede doel. 

 

Collecteafkondiging 
De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de 

actie Schoenmaatjes, 
De Diaconie 

 

Kinderkerstfeest 
Wellicht heeft u gemerkt dat er een fout staat in de 

Samenwijzer. In het schema van de kindernevendienst 
heb ik een tikfout gemaakt. Het Kinderkerstfeest is op 

zondag 20 december, vierde advent, om tien uur. U 

had het waarschijnlijk al begrepen, omdat het 
kinderkerstfeest altijd op de zondag voor kerst wordt 

gehouden, maar het was natuurlijk wel een domme 
fout van mij. Zoals gebruikelijk is er dan geen 

voorganger, wij proberen  
met de kinderen op speelse wijze de blijde boodschap 

over te brengen. 

Natuurlijk is dit feest ook voor grote mensen dus 
iedereen is welkom in de dienst van 20 december! 

Marianne vd Bas 
 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

… dhr. Jaco Kraan als felicitatie, dhr. Broekhuizen  als 

groet van de kerk en naar dhr. A. Klip na 
ziekenhuisopname. 
 
 

Koster 

21-11 t/m 27-11 dhr. P. van Gorkum  
28-11 t/m 04-12 dhr. Broekhuizen  
 

Kerkdienst zondag 29 november 

10.00 uur ds. P van Midden 


