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Hier zijn geen vreemden,
enkel vrienden die je nog niet kent.
Kerstnachtdienst:
Ds. L. Schermers
Thema: “Engelen”
Kerst morgendienst
Ds. A. Tromp
Thema: ”Van Augustus tot december”
Liturgisch bloemschikken
Zie
kijk
hoe vanuit geloof
in de liefde
de hoop groeit
in een wereld
waarin zoveel donker is
Licht breekt door
in de geboorte van Gods Mensenkind
Licht breekt door waar mensen
Zijn geloof , Zijn hoop
en bovenal Zijn liefde leven
Goede God
blijf ons verlangen
naar die liefde aanwakkeren
Vandaag vieren we dat het Woord van God onder ons
is komen wonen in de geboorte van een mensenkind .
Ons verlangen naar vrede en gerechtigheid wordt in
Hem vervuld . Daarmee is het niet klaar, het is een
begin ..... Zijn geloof , Zijn hoop , Zijn liefde , blijven
ons aanzetten om in Zijn voetspoor verder te gaan .
Om getuige van het Licht te zijn , ieder op haar of zijn
eigen wijze.
Collecteafkondiging
24 december 2014: Kerstcollecte Kerk in Actie
Kinderen in de Knel - Ieder kind verdient een
Jozef! Papa’s sterke hand om vast te pakken. Mama’s
ogen die aandachtig naar je kijken als je iets vraagt.
Onvoorwaardelijke steun waardoor je als kind voelt dat
je veilig bent. Een gevoel dat veel weeskinderen in
Rwanda elke dag moeten missen. Daarom willen we
hen speciaal deze kerst dat gevoel geven, zodat ze
onbezorgd groot kunnen worden. Doe mee en geef
deze kerst met uw bijdrage in de collecte een
leegouder cadeau. We bevelen de kerstcollecte van
Kerk in Actie van harte bij uw aan!
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Kerst- en nieuwjaarswensen
Er zijn de afgelopen weken veel kaarten bij ons op de
mat gevallen.
Zelfgemaakte kaarten, kaarten waar een goed doel
mee wordt gesteund, kaarten met mooie afbeeldingen
of met teksten om over na te denken.
We hebben ze met aandacht bekeken en zijn blij met
alle goede wensen!
Het geeft een sterk gevoel van verbondenheid.
Graag wensen wij u en jullie persoonlijk, maar ook ons
als gemeente en de gasten in ons midden
waardevolle kerstdagen toe en een gezegend 2015.
Jan Schipper en ds. Luci Schermers
Zondagsbrief
Kopij voor de dienst van 28 december graag uiterlijk
zaterdag 27 december 12.00 uur aanleveren bij de
reactie. Er is géén extra Zondagsbrief met Oud- en
Nieuwjaar. De volgende verschijnt dan weer op
zondag 4 januari 2015
De bloemen van eerste kerstdag gaan naar....
…. Dhr. en Mevr. Spruyt voor hun 55 jarig huwelijk en
naar mevr. S .Bouman(Behouden Huis 20) na
ziekenhuisopname.
Koster
25-12 t/m 26-12 dhr. P. van Gorkum
27-12 t/m 30-12 dhr. L. Hordijk
31-12 t/m 02-01 dhr. A. Voogt
Kerkdienst zondag 28 december
10.00 uur ds C. Versteeg

De Ontmoetingskerk wenst U en uw
familie Gezegende Kerstdagen en een
Voorspoedig 2015!
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Naar de ark van Noach!

Voor wie?
Voor jong, voor oud, voor gezinnen…
Wanneer?
Zaterdag 17 januari 2015
Plan?
Bij de ark van Noach te Dordrecht om 11.00 uur
starten met het bezoek. Er kan lekker worden
rondgekeken in deze ark op ware grootte. Voor de
kinderen is er een speurtocht. Om 12.30 willen we
gezamenlijk lunchen. (dit kan met een meegebracht
lunchpakket, maar ook ter plekke is eten te koop)
Hoe er heen?
*met de waterbus: we fietsen dan naar Krimpen aan
de Yssel, hebben een leuke boottocht naar Dordrecht
en in Dordrecht fietsen we in enkele minuten tijd naar
de ‘ark’. (handig is dan om je ov-chip kaart mee te
nemen, de fiets kan gratis mee op de boot) De boot
vertrekt om 10.17 uur uit Krimpen.
*per auto: ter plekke, Maasstraat 14, kan tegen
betaling geparkeerd worden.
Kosten?
Voor kinderen tot en met 12 jaar is de toegang 7,50
euro Vanaf 13 jaar 12,50 euro
Als de groep waar we mee komen groot genoeg is,
ontvangen we groepskorting.
Aanmelden?
Ja graag, dit i.v.m. organisatie en mogelijke
groepskorting. Uiterlijk 11 januari.
Dit kan op het formulier dat hangt bij het koffieloket.
Of bij één van de mensen van de
groep Vorming & Toerusting.

INZAMELING VOEDSELBANK
Op verzoek van een aantal gemeenteleden wordt er dit
jaar weer een inzameling gehouden voor de
Voedselbank Krimpenerwaard in Schoonhoven.
Het gaat daarbij om houdbare etenswaren, zoals
koffie, pasta, rijst, sauzen ed., maar
ook om verzorgingsproducten, zoals shampoo,
deodorant ed. Omdat we de spullen voor de kerst
willen overhandigen, is het natuurlijk ook leuk om er
wat luxe of lekkere dingen bij te kunnen schenken.
Kijkt u bij het boodschappen doen of u iets extra’s
voor de Voedselbank kunt meenemen? U kunt uw
bijdrage dan zondags in de kerk inleveren,
in de Ontmoetingsruimte zullen dozen klaar staan. De
inzamelactie start m.i.v. december. Van harte
aanbevolen!
MvdB

