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Dienst van vandaag:
Ds. M. Gouwens de Gier
FILM: DES HOMMES ET DES DIEUX
Eerste lezing: Micha 5 : 1 - 4a
Datum: vrijdag 17 januari 2014 Tijd: 20.00 uur
Tweede lezing: Ruth 1
(inloop/koffie vanaf 19.30 uur)
Plaats : Ontmoetingskerk
Ruth
De film speelt zich af in 1996, in een klooster ergens in
onbeschroomd
Algerije. Daar leven acht Franse monniken in vrede en
kiest zij voor Boaz.
harmonie met de Islamitische dorpsgenoten. De
monniken geven medische zorg, ze vieren mee met
Vol vertrouwen
een besnijdenisritueel, ze kopen en verkopen op de
kiest Boaz voor Ruth plaatselijke markt, en ze helpen bij allerlei praktische
losser wordt hij uit de nood.
en sociale zaken.
Binnen het klooster leven de broeders een meditatief
Eeuwige God
en vreedzaam bestaan. Ze zingen en bidden, voeren
waar wij trouw blijven
gesprekken en werken. Alles gaat goed…
aan U en aan elkaar,
Totdat terreur en geweld in de regio steeds meer de
samen het brood delen,
kop begint op te steken. Dan worden op een dag een
bloeit geluk op.
aantal buitenlandse werknemers door de
fundamentalisten vermoord. De monniken beginnen
zich af te vragen of het wel veilig is om in hun klooster
BLOEMSCHIKKING :
te blijven. Iedereen worstelt met de vraag wat wijs is
De trouw van Ruth aan Naomi verdrijft meer en meer
om te doen, blijven of weg gaan? Ze zijn bang voor
het donker in hun leven.
hun eigen leven, maar voelen ook de
Bethlehem, het broodhuis, wordt een plaats waar de
verantwoordelijkheid voor de dorpsgenoten, die
levensvreugde teruggevonden wordt.
geterroriseerd worden door het geweld en die, net als
De korenaren staan voor de liefde van Ruth voor
de terroristen overigens, bij de monniken aankloppen
Naomi en voor Boaz. Het brood verwijst naar liefde en
voor medische steun.
trouw van God.De rode roos is het beeld van de
Uiteindelijk lukt het de abt dat het beste zou zijn om
liefde van Ruth voor haar schoonmoeder Naomi.
voet bij stuk te houden en te blijven vertrouwen op de
kracht van God. De monniken blijven. Ze zijn zich
Pastoraal spreekuur
bewust van de gevolgen van hun keuze, maar ze
Donderdag 19 december ben ik de hele ochtend
wijken niet.
aanwezig in de kerkenraadkamer.
Prachtig is hier in beeld gebracht hoe verschillende
Weet u welkom voor een gesprek of om zomaar iets te
culturen en religies in perfecte harmonie met elkaar
melden, te vertellen of af te spreken.
kunnen samenleven. De monniken maken zichtbaar:
Het eerste uur is al gevuld, dus als u wilt komen graag
blijf leven en geloven met hart en ziel!
na 10.30 uur
Na de film willen we graag met u/jou napraten, onder
De koffie en thee staan klaar!
het genot van een hapje en een drankje.
ds. Luci Schermers
Het wordt dus zeker weer een fijne avond die u/jij niet
mag missen!
Seniorenmiddag
Noteer deze datum dus vast in uw agenda!
Dinsdag 17 december is het kerstfeest van de
Commissie V&T
seniorenmiddag in de Hervormde Kerk. Aanvang 14.00
uur.
Er is declamatie en samenzang. De meditatie verzorgd
Koster
ds. Luci Schermers.
14-12 t/m 20-12 dhr. C. van der Schans
Twee seniorenkoren verlenen hun medewerking.
21-12 t/m 23-12 dhr. A. Voogt
Aansluitend is er een broodmaaltijd in ’t Voorhof.
24-12
dhr. J. Klerk
25-12 t/m 27-12 dhr. C. Hesse
De bloemen van deze zondag gaan naar….
….dhr. B.v.d. Stege voor zijn verjaardag
Kerkdienst zondag 22 december
De bloemen van vorige week zijn niet naar Mevr. W.
10.00 uur kinderkerstfeest
Francois-Wouters gegaan, zij is met vakantie, maar
naar mevr. Nederlof i.v.m. ziekenhuisopname
Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Kerstconcert Gospelkoor “Rejoice”
Op zaterdag 21 december geeft Gospelkoor Rejoice uit
Krimpen aan de Lek een Kerstconcert met als thema
"Vrede". Aan dit Kerstconcert zal medewerking
worden verleend door de LivePraiseband uit Krimpen
aan de Lek. Er worden zowel nieuwe als oude bekende
Kerstnummers ten gehore gebracht en ook uw
medewerking wordt verwacht.
Wij heten u/jou graag welkom op: zaterdag 21
december om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk te
Krimpen aan de Lek. De deuren gaan om 19:30 uur
open. De toegang is vrij maar ter dekking van de
onkosten wordt er wel een collecte gehouden. Tijdens
de pauze wordt er koffie en thee geschonken.
Graag tot ziens op 21 december 2013.

Schoenendoosactie
De diaconieën van de Ontmoetingskerk en de
Hervormde Gemeente willen u en jou hartelijk
bedanken voor het meedoen met de
schoenendoosactie voor Edukans. Er zijn 72 mooi
versierde schoenendozen, 3 dozen met losse spullen
en diverse financiële giften ingezameld. De kinderen
uit o.a. Kenia, Albanië, Moldavië en Oeganda zijn hier
heel blij mee. Namens hen en ons, hartelijk dank!
“Advent” een Profetische Vreugde.
Op 19 december a.s. hopen we samen met Heleen
Benard van Christenen voor Israël het Kerstfeest te
vieren bij de Vrouwenbijbelstudiekring met het thema
“Advent”.
Waar: Dorpsstraat 1, in Krimpen aan de Lek. Tijd:
9.15-11.15uur, om 9.00uur is er koffie.
Informatie: 0180510278 – 0180522469.

