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Dienst van vandaag:
SCHOONMAKEN KERK
Kinderkerstfeest
Drie gemeenteleden die al jarenlang de kerk
schoonmaken hebben te kennen gegeven er mee te
willen stoppen.
Vandaar dat we op zoek zijn
Batseba
naar drie mensen die dit werk
pijn en verdriet
over willen nemen. Het werk
blakeren haar leven
gebeurt eenmaal in de vijf á
zwart.
zes weken en duurt ongeveer
twee uur.
De geboorte
Wie is bereid zich hiervoor in
van het kind van de vrede
te zetten?
doet haar opbloeien
Graag opgeven bij Jan de
als een roos.
Korte tel 551427 of
j.korte52@upcmail.nl
Eeuwige God,
leven kan zo'n pijn doen.
Schoenendoosactie
Wees aanwezig.
De diaconieën van de Ontmoetingskerk en de
Open uw toekomst.
Hervormde Gemeente willen u en jou hartelijk
bedanken voor het meedoen met de
schoenendoosactie voor Edukans. Er zijn 72 mooi
BLOEMSCHIKKING :
versierde schoenendozen, 3 dozen met losse spullen
Koning David kan geen weerstand
en diverse financiële giften ingezameld. De kinderen
bieden aan de mooie Batseba.
uit o.a. Kenia, Albanië, Moldavië en Oeganda zijn hier
Ze wordt zwanger en David verzint
heel blij mee. Namens hen en ons, hartelijk dank!
allerlei listen om Uria om te tuin te
leiden.
De bloemen van deze zondag gaan naar….
Wanneer dat niet lukt, laat hij Urea
….dhr. D. Voogt, nog voor zijn verjaardag.
ombrengen.
Dit alles vormt een zwarte schroeiplek
Koster
op de stam. Een plek die blijft.
21-12 t/m 23-12 dhr. A. Voogt
Toch hebben het verdriet en de pijn
24-12
dhr. J. Klerk
niet het laatste woord.
25-12 t/m 27-12 dhr. C. Hesse
Met de geboorte van Salomo bloeit
uit die verschroeide plek de roos
van de liefde en de vrede.
Zondagsbrief met Kerst
Kopij voor de Kerstnacht- en Kerstmorgen dienst graag
De symbolen zijn het geschroeide
uiterlijk dinsdag 24 december 12.00 uur aanleveren bij
schors en de witte roos.
de reactie.
UITNODIGING KERKENRAAD:
gemeente raadpleging 12 januari 2014
Na de morgendienst van 12 januari horen wij graag
uw mening over onze plaatselijke regeling. Wij denken
erover deze aan te passen op de onderdelen doop en
deelname aan het avondmaal (5.2 en 5.3). Houdt u
hier rekening mee op uw kalender?
Meer informatie leest u in de laatste uitgave van
Samenwijzer.

Kerkdiensten Kerst 2013:
24 december Kerstnachtdienst
Ds. L. Schermers
m.m.v Soli Deo Gloria
25 december Kerstmorgen dienst
Ds. M. A. Doolaard-van Verseveld
m.m.v Marijke Persijn
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

FILM: DES HOMMES ET DES DIEUX
Datum: vrijdag 17 januari 2014 Tijd: 20.00 uur

(inloop/koffie vanaf 19.30 uur)

Plaats : Ontmoetingskerk
De film speelt zich af in 1996, in een klooster ergens in
Algerije. Daar leven acht Franse monniken in vrede en
harmonie met de Islamitische dorpsgenoten. De
monniken geven medische zorg, ze vieren mee met
een besnijdenisritueel, ze kopen en verkopen op de
plaatselijke markt, en ze helpen bij allerlei praktische
en sociale zaken.
Binnen het klooster leven de broeders een meditatief
en vreedzaam bestaan. Ze zingen en bidden, voeren
gesprekken en werken. Alles gaat goed…
Totdat terreur en geweld in de regio steeds meer de
kop begint op te steken. Dan worden op een dag een
aantal buitenlandse werknemers door de
fundamentalisten vermoord. De monniken beginnen
zich af te vragen of het wel veilig is om in hun klooster
te blijven. Iedereen worstelt met de vraag wat wijs is
om te doen, blijven of weg gaan? Ze zijn bang voor
hun eigen leven, maar voelen ook de
verantwoordelijkheid voor de dorpsgenoten, die
geterroriseerd worden door het geweld en die, net als
de terroristen overigens, bij de monniken aankloppen
voor medische steun.
Uiteindelijk lukt het de abt dat het beste zou zijn om
voet bij stuk te houden en te blijven vertrouwen op de
kracht van God. De monniken blijven. Ze zijn zich
bewust van de gevolgen van hun keuze, maar ze
wijken niet.
Prachtig is hier in beeld gebracht hoe verschillende
culturen en religies in perfecte harmonie met elkaar
kunnen samenleven. De monniken maken zichtbaar:
blijf leven en geloven met hart en ziel!
Na de film willen we graag met u/jou napraten, onder
het genot van een hapje en een drankje.
Het wordt dus zeker weer een fijne avond die u/jij niet
mag missen!
Noteer deze datum dus vast in uw agenda!
Commissie V&T

