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Kerstnachtdienst:
Ds. L. Schermers
Thema: Stille nacht??
Kerst morgendienst
Ds. T. Wegman
Thema: ‘Hoor de engelen zingen’
Zondag 27 december
Mw. v. d. Bas
Thema: “Genezen is meer dan beter worden.”

Engelenproject
De afgelopen weken zijn de kerstengelen erg actief
geweest in de gemeente. Er zijn heel mooie reacties
gekomen van mensen die verrast en ontroerd waren
door de kleine blijken van aandacht in de vorm van
een kaars, gedicht of engelenkoekjes.
We willen de engelen bedanken voor hun creativiteit
en trouw! Een engel gaf al aan in functie te willen
blijven om ook met Pasen attent te kunnen zijn.
Vrijdag 25 december staat de dienst in het teken van
het engelenlied.
Na de dienst van 27 december kunnen de engelen (die
dat willen) zich bekend maken bij hun begunstigden.
Maar dat mag uiteraard ook op een ander moment. En
als u liever anoniem wilt blijven, geen bezwaar!
De trein naar Bethlehem
Een groot compliment voor de spelers, zangers,
kledingmakers, decorbouwers en alle anderen die aan
de musical hebben meegewerkt. Wat waren de
uitvoeringen bijzonder (en wat hebben we veel
talenten in onze gemeente en in ons dorp!). Iedere
treinpassagier had een eigen reden om naar
Bethlehem te willen gaan. Waar het uiteindelijk in
Bethlehem om gaat, werd in deze eigentijdse
uitvoering duidelijk verwoord.
Luci Schermers

Liturgisch bloemschikken
De hemel
raakt de aarde
herders gaan op weg
ze zoeken
wat engelen vertelden
ze openen zich
voor het Kind van belofte
God
kom met Uw Geest
raak ons aan met Uw licht
Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is
komen wonen ,
gesymboliseerd in de uitbundige witte schikking.

Koster
25-12 t/m 26-12 dhr. J de Klerk
27-12 t/m 30-12 dhr. V.d. Vaart
31-12 t/m 01-01 dhr. P van Gorkum
Kerkdiensten
Donderdag 31 december
19.00 uur ds. Van der Plicht

Vrijdag 1 januari
10.30 uur ds. L. Schermers
Zondag 3 januari
10.00 uur ds. A. Noordam
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Kinderkerstfeest
We kijken terug op een prachtig kinderkerstfeest. We
bedanken alle leiding van de kindernevendienst en alle
kinderen voor het werk dat zij hebben verzet. Vier
weken lang waren ook zij met het engelenproject aan
de slag. Dat zagen we zondag terug in de liederen, in
de terugblik, maar ook in het toneelspel rond “De
Engelenval”.
Met een volle kerk ouders, kinderen, vrienden, vaste
kerkgangers en buren was het een mooie manier om
het evangelie uit te dragen. Dank jullie wel!
Goede wensen
De afgelopen weken vielen er heel wat mooie kerst- en
nieuwjaarswensen vanuit de gemeente bij ons op de
deurmat. Daar zijn we heel blij mee.
We wensen u en jullie allen waardevolle kerstdagen
toe en voor 2016 vrede en alle goeds! Dat we als
Ontmoetingskerkgemeente en ook ieder persoonlijk
lichtdragers zullen zijn.
Jan Schipper en Luci Schermers
Collecteafkondiging Kerstavond 2015
Met de eerste collecte van vanavond geven we aan
kinderen in Moldavië. Ze wonen niet eens zo ver bij
ons vandaan, maar hun leven ziet er heel anders uit.
Ze zijn straatarm. Veel ouders zijn vertrokken naar de
grote steden om daar werk te zoeken. Sommige
vaders en moeders grijpen uit wanhoop naar de drank
of slaan hun kinderen. Kinderen krijgen nauwelijks
gezond te eten en leven in koude, donkere huizen.
De kerken in Moldavië hebben, met steun van Kerk in
Actie, kinderopvangcentra opgericht waar deze
kinderen welkom zijn. Hier kunnen de kinderen gezellig
spelen, ze krijgen hulp bij hun huiswerk en een warme
maaltijd. En, wat heel mooi is, de kinderen gaan een
keer per week op bezoek bij bejaarden in het dorp om
hen een handje te helpen. Want ook de ouderen staan
er alleen voor, nu hun kinderen in de problemen zitten.
Er zijn in heel Moldavië op dit moment al vele
tientallen van deze dagcentra, heel vaak een initiatief
van de lokale kerken. Dat is echt veel te weinig. Nog
veel meer kwetsbare kinderen in Moldavië hebben zo’n
warme plek nodig. Namens Kerk in Actie vragen we
daarom uw gift voor kwetsbare kinderen in Moldavië.
De tweede collecte van vanavond is voor de diaconie.

Laat maar horen!
Je hoeft het niet
per se uit te bazuinen,
het hoeft niet van
de daken geschreeuwd,
als je het maar doorvertelt.
Vertel van
de vrede op aarde.
Van de liefde
die bruggen bouwt.
Van vijanden
die vrienden worden.
Van de toegestoken hand.
Vertel van het Kind
dat is geboren.
Van de hemel die
soms even de aarde raakt.
Van de positieve Kracht
die mensen inspireert
en dromen waarmaakt.
Laat maar horen
die woorden van hoop.
Al klinken ze wellicht
slechts als gefluister
in het lawaai van de dag.

Greet Brokerhof-van der Waa

De Ontmoetingskerk wenst U en uw
familie Gezegende Kerstdagen en een
Voorspoedig 2016!

