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Kerstnachtdienst:
Ds. L. Schermers
Thema: Kind van God en Kind van mensen
Kerst morgendienst
ds. J.W. Leurgans
Thema: 'Ik heb het Licht gezien!'
Liturgisch bloemschikken
dromen
van vrede
de wereld
omgekeerd
kind ons geboren
Immanuel
goede God
wij danken u
dat wij in Jezus
het visioen van de wereld
omgekeerd
kunnen herkennen
heelheid
te midden van alle
gebrokenheid
Voluit vieren we vandaag dat God in de geboorte van
Jezus de wereld omkeert.
Licht breekt onstuitbaar door.
Op de spiegel zien we nog een stukje
gebroken glas ; de wereld omgekeerd is er wel en
tegelijk toch ook niet.
We blijven dromen en vergezichten zien.
Kerkdiensten tijdens de kerstdagen en de
jaarwisseling. Vanavond, kerstavond, vieren we
Kerstfeest samen met gospelkoor Rejoice o.l.v. Hans
Vliegenthart. Morgenochtend bent u en ben jij ook van
harte welkom voor de kerst morgendienst rond het
thema “Ik heb het licht gezien”. Deze dienst begint om
10.00 uur. Kleinkoor Shine verleent muzikale
medewerking. Voorganger is ds. Jan-Willem Leurgans
uit Moordrecht.
Op oudejaarsavond begint de dienst om 19.00 uur en
zal ds. Tromp de voorganger zijn. Op zondag 1 januari
is er voorafgaande aan de (korte) dienst een
Nieuwjaarsontmoeting met koffie, thee en de
traditioneel opgerolde wafel met vulling. De dienst
begint om 10.30 uur. Ds. Luci Schermers hoopt dan
voor te gaan. We hopen op mooie en waardevolle
bijeenkomsten!
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Engelenproject
Afsluiting engelenproject Het is kerst! Dat betekent dat
de engelen afgelopen week voor het laatst zijn
uitgevlogen en zich nu bekend mogen maken aan de
begunstigde. Dat mag, maar het hoeft niet. Als
uitzendbureau willen we graag alle engelen bedanken
voor hun werkzaamheden. Het was bijzonder te horen
hoe jullie activiteit en creativiteit mensen hebben
bemoedigd en gesteund.
Dank jullie wel!
Het engelenuitzendbureau wenst iedereen
waardevolle kerstdagen toe.
Bep Hordijk, Hans van den Hoven,
Nicolien Kortenoeven en ds. Luci Schermers
P.S. Hebt u de engelententoonstelling al bekeken?
De Bijbel in een jaar
* Op 30 december a.s. hopen we met een groep
bijbellezers de tentoonstelling ‘Tanach, Bijbel, Koran’ in
het Catharijneconvent te Utrecht te bezoeken.
*Op 2 januari 19.30 uur is de tweede inspiratieavond.
We hebben de afgelopen maand Leviticus en Numeri
gelezen. Ik vind het heel fijn om te kunnen melden dat
Petra Klip - ter Berg, joods geestelijk verzorger, iets zal
komen vertellen over de heiligheids- en
reinheidswetten.
Omzien naar elkaar
Mw. A. Koedijk – Oostwouder,
Hospice Gorinchem,
Haarstraat 29, 4201 JA Gorinchem.
De bloemen gaan naar….
….dhr. D. Eikelenboom, mw. E. Tieleman en
dhr. Zvinowanda als groet van de kerk.
Koster
24-12 t/m 30-12 dhr. J de Klerk
31-12 t/m 06-01 dhr. A. Voogt
Kerkdiensten
Zaterdag 31 december
19.00 uur ds. Tromp

Zondag 1 januari
10.30 uur ds. L. Schermers

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

Collecten Kerstnachtdienst 24 december:
De eerste collecte van vanavond is bestemd voor
verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. In de
kleine, arme, plattelandsdorpen in Pakistan is bijna
geen zorg voor kinderen met een handicap. De ouders
weten niet goed hoe ze met hun gehandicapte kind om
moeten gaan. Ze verbergen hun kinderen. Ze schamen
zich. Sommigen zien de handicap zelfs als een straf
van God.
De christelijke organisatie NOAD helpt en steunt deze
ouders en hun kinderen om hen een volwaardig plekje
in het gezin en de samenleving te geven. Dat doen zij
door kennis te delen met de ouders over de rechten
van hun kind, de juiste medische zorg en ze laten zien
hoe hun kinderen door liefde, zorg en aandacht zich
beter ontwikkelen. Ze bloeien op, ze lachen weer.
Met uw gift helpt u mee om Pakistaanse kinderen met
een handicap een plekje in hun gezin en in de
dorpsgemeenschap te geven. Door de broodnodige
liefde, zorg en aandacht. Als kinderen van God,
kinderen die gezien mogen worden. Hartelijk bedankt
voor uw gift!
De tweede collecte van vanavond is voor de diaconie.

DOE MEE!
In aansluiting op het project van de kindernevendienst
(Geef Liefde) kunt ú ook iets doen om de
gehandicapte kinderen in Pakistan een hart onder de
riem te steken. Letterlijk! Door zelf een hart te haken,
breien, timmeren, vouwen, enz.
In de kerk treft u een flyer aan waar in beschreven
staat hoe de actie werkt en waar u uw hart(en) naar
toe kunt sturen.
Niets leuker dan lekker hobbyen in deze donkere
dagen, toch? En dan ook nog voor een ander, dat is
dubbel plezier… U/jij doet toch ook mee?!
Commissie ZWO

Top2000
Op Eerste Kerstdag start op Radio 2 weer de Top2000.
De Top2000 is een begrip geworden in Nederland.
In de Top2000 staan veel liedjes met inhoud: liedjes
die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en
herinneringen oproepen. Sommige nummers gaan
expliciet over geloof of God. Andere blijken bij nadere
beschouwing te gaan over belangrijke
levenservaringen als liefde, dood en troost. In veel
kerken vinden er steeds vaker Top2000 diensten
plaats.
Op zondagavond 5 maart 2017 willen wij voor jong en
oud een Try Out kerkdienst in onze Ontmoetingskerk
organiseren, met een band en als spreker onze eigen
Ds. Luci Schermers.
Om dit te realiseren hebben we nodig:
- Suggesties voor liedjes uit de Top 2000 (de
jaargang maakt niet uit), met de uitvoerende
artiest/band en een motivatie van de keuze.
De keuze kan vanaf Eerste Kerstdag worden
gestuurd naar: erikateeuwen@live.nl
- Vrijwilligers die willen meewerken aan de
voorbereiding en de uitvoering van dit feestje.
Aanmeldingen ook naar bovenstaand
mailadres.
Erika Teeuwen

De Ontmoetingskerk wenst U en uw
familie Gezegende Kerstdagen en een
Voorspoedig 2017!

