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24 december: ds. L. Schermers
25 december: ds. A. van Alphen-Keijzer
Bloemschikking
Eerste Kerstdag, “Het licht schijnt in de duisternis” .
De kroon op alle kransen is de bol in top . De tijd van
wachten wordt afgerond met een bol van licht en
bloemen . Wit als de kleur van zuiverheid , licht omdat
het leven veel licht nodig heeft . In de kersttijd
wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel .
De bol is een tegenhanger van de hemel die wij als
een koepel waarnemen . De lichtjes zijn de sterren .
Kerst zegt dat het Woord levend wordt . Woord , licht
en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof
kan rusten . Johannes bemoedigt ons met het licht en
dat zien we terug in de versiering van de bol , met
groen , lichtjes en geurende bloemen .
Kerstnachtdienst
In-doeken-gewikkeld. Is kerstfeest vieren ingewikkeld?
Wat betekent het om in doeken gewikkeld te worden?
Daarover gaat het in deze kerstnachtdienst. Anthem
o.l.v. Vincent Spoeltman, uit Nieuwerkerk aan den
IJssel verleent hun medewerking en Jaap Bremmer
begeleidt de samenzang. Anthem heeft een mooi en
gevarieerd kerstrepertoire. Na de dienst is er iets
warms te drinken voor je weer de kou ingaat. Heb je
vragen over de dienst of wil je op een rustig moment
een gesprek, neem dan contact op met ds. Luci
Schermers. Dat kan via
dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl of 010451.78.40.
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.
Kinderkerstfeest
Wat hadden we afgelopen zondag een mooi
kinderkerstfeest. Prachtig om op deze manier het
kerstverhaal voor jong en oud naar voren te brengen.
De kinderen, de leiding, het geluid en het licht, de
beamer, het orgelspel, het ging allemaal zo goed!
Dank jullie wel voor jullie inspanning en inzet.

|

Nr. 1454

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!
Oudjaarsdienst
Met oudjaar zal de kerkdienst gehouden worden in de
ontmoetingsruimte. Graag uw eigen liedboek
meenemen!
We leven mee met
De heer B. den Ouden is afgelopen maandag met
longontsteking in het Groene Hart Ziekenhuis
opgenomen. Als hij zich goed voelt en koortsvrij is en
mag hij misschien dinsdag voor de kerst naar huis.
De bloemen van kerst gaan naar ….
…. Fam. den Ouden.
Kerkdienst zondag 29 december
10.00 uur ds. L. Schermers
Kerkdienst dinsdag 31 december
19.00 uur ds. M. Berends- van Waardenburg

Kerkdienst woensdag 1 januari
10.30 uur ds. L. Schermers

De Ontmoetingskerk
wenst U en uw
familie Gezegende
Kerstdagen en een Voorspoedig 2020!
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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
Quote:
Cynisme is de theorie van alles, cynici hebben altijd
gelijk. UIT: Rutger Breman, De meeste mensen
deugen.

Top2000
Ook in 2020 is er weer een Top 2000 dienst in deze
Ontmoetingskerk. En wel op:
zondag 16 februari 2020 om 18.30 uur.
Schrijf het in uw agenda!
Het beloofd weer een geweldige muzikale dienst te
worden gevuld met de mooiste nummers uit de pop
geschiedenis. Gespeeld door de top 2000 band
o.l.v Hans Vliegenthart.
Of u/je nu altijd, ooit of nooit naar de kerk gaat. het is
voor iedereen, iedereen is welkom.
Neem je buren, vrienden, opa, oma of vrienden mee...
Graag tot ziens op zondag 16 februari.

