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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: kinderkerstfeest 
 

Vierde Adventszondag  
Gods belofte van zegen en genade. 

De vierde en laatste krans is gemaakt van klimop. 

Klimop kan bijna overal groeien, en vindt altijd z'n 
weg. Het is een laatbloeier, die voor bijen en hommels 

nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid. 
De plant staat voor trouw door de sterke hechtwortels. 

Micha zegt dat de Eeuwige trouw blijft aan wie op de 

weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar 
een met omwegen, zoals de kronkelige klimop. 

 
Meditatie;  "Gods belofte van zegen en genade " 

 
Kerstnachtdienst:In-doeken-gewikkeld.  

Is kerstfeest vieren 

ingewikkeld? Wat 
betekent het om in 

doeken gewikkeld te 
worden? Daarover gaat 

het a.s. dinsdagavond 

om 22.00 uur in de 
kerstnachtdienst. 

Anthem, een groep van 
ongeveer 15 jonge mensen uit Nieuwerkerk aan den 

IJssel, zal medewerking verlenen en Jaap Bremmer 

begeleidt de samenzang. Anthem heeft een mooi en 
gevarieerd kerstrepertoire. Voorganger is ds. Luci 

Schermers. Na de dienst is er iets warms te drinken 
voor je weer de kou ingaat. Van harte welkom om dit 

kerstfeest mee te vieren en breng je vrienden mee. 
 

Kerstmorgendienst 

Tijdens de kerstmorgendienst gaat ds. Anja van 
Alphen uit Haastrecht voor. We verheugen ons ook op 

de komst van Mirjam IJsseldijk. Zij zal een paar mooie 
kerstliederen gaan zingen. U kent Mirjam waarschijnlijk 

nog wel van haar zang in onze kerk aan het einde van 

de Kerstwandeling 2018. Ook wordt tijdens deze dienst 
het advents- en kerstproject “Geef licht” met de 

kinderen afgesloten. Weet je welkom.  
 

Een gast aan tafel tijdens kerst  
Vanuit het cultuurhuis is de vraag gekomen wie van u 

of jullie tijdens eerste of tweede kerstdag een gast aan 

tafel wil ontvangen. Het gaat om een man of vrouw 
die alleenstaand is of misschien eenzaam en voor wie 

de kerst geen feest is. Samen eten schept een band en 
is voor iedereen gezellig. U kunt mailen naar 

info@cultuurhuiskrimpenaandelek.nl of bellen met het 

cultuurhuis om uw naam en telefoonnummer door te 
geven en op welke dag u iemand wilt ontvangen! 

Zondag na kerst: zondag 29 december: een 
gewone dienst die ook niet zo gewoon is. 

We lezen tijdens deze dienst verder in het kerstverhaal 
en zien een andere kant van het kerstgebeuren. Heel 

bijzonder dat er deze dienst drie echtparen zijn die 

afgelopen week 50 jaar getrouwd waren. Wat een 
lange tijd met elkaar in lief en leed verbonden. We 

willen voor en met hen danken en bidden. We hopen 
dat u aanwezig bent, zodat u na de dienst - tijdens de 

koffie met traktatie - hen kunt gelukwensen met deze 

mijlpaal. We nemen op deze zondag afscheid van Dick 
Sluijter. Hij laat zich overschrijven naar de kerk in 

Alblasserdam, waar hij al enige tijd woont. Een 
begrijpelijke stap, maar we zullen hem missen! 

 
Collecteafkondiging: 

Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen in 

Myanmar In Myanmar, wat eerst Birma heette, zijn al 
jarenlang conflicten. Veel Birmezen zijn daarom de 

grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt 
de de Mae Tao Clinic die hen opvangt en ervoor zorgt 

dat kinderen in het grensgebied naar school kunnen. 

Want ondanks dat de politieke- en veiligheidssituatie in 
Myanmar aan het veranderen is, kunnen veel kinderen 

niet terug, omdat ze geen ouders meer hebben of 
omdat hun ouders als illegale arbeiders in Bangkok 

werken. Terug in de dorpen in Myanmar zijn vaak nog 

geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel 
of uitzicht op een inkomen. 

Eén van die kinderen is Saw, 19 jaar. Hij wil graag 
dokter worden en zorgen voor de zieke mensen in zijn 

buurt. Om zijn doel te bereiken en zijn droom uit te 
laten komen doet hij goed zijn best. Zijn ouders en zijn 

oudere broer zijn gedood tijdens de burgeroorlog. 

Gelukkig heeft een andere broer hem naar school 
gestuurd in Thailand. Nu woont hij in een kosthuis, 

waardoor hij kan leren en zichzelf kan ontwikkelen. 
De collecte is bestemd om kinderen zoals Saw een 

betere toekomst te geven. Collecteert u mee om deze 

kinderen weer wat licht te geven? 
 

Koster  
21-12 t/m 23-12 fam. de Gier 

24-12 t/m 25-12 dhr. L. Hordijk 
25-12 t/m 27-12 dhr. J. Klerk 

 

Kerstnachtdienst dinsdag 24 december 
22.00 uur ds. L. Schermers 

 
Eerste kerstdag 25 woensdag 25 december 

10.00 uur ds. A. van Alphen-Keijzer 

 
Kerkdienst zondag 29 december    

10.00 uur ds. L. Schermers 
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Vrijdag 17 januari Filmavond,  

met als film: 

‘Il y a longtemps que je t’aime’  
(ik hou al heel lang van je) 
 

De film begint met een scène waarin we een nerveuze 
vrouw op een vliegveld aan een tafeltje zien zitten. Al 

snel blijkt dat ze wordt opgehaald door een bekende 
van haar, die haar al een tijd niet gezien heeft. Vroeg 

in de film wordt duidelijk dat de vrouw, Juliette, een 

tijdlang in de gevangenis heeft gezeten en nu door 
haar jongere zus, Léa, wordt opgevangen. De kijker 

volgt haar in het kennismaken met de familie en 
vrienden, het re-integreren in de maatschappij, het 

omgaan met de drukkende last van het verleden. 

 
Inloop: 19:30 uur met koffie. Start film: 20.00 uur 

 
Onder de film wordt u voorzien van een hapje en 

drankje, wij zien u graag op 17 januari! 
Commissie V&T 

Contactpersoon: Monique van der Knijff, tel. 06-

20089436 
 

 

 

 
 

 
VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND 

Het product van de maand december is Olie/Bak en 
braad Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de 

Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan 

worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij 
het ZWO-bord. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


