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God wil  

bij mensen wonen 

klein en kwetsbaar 

Elisabet voelt het 

Maria ziet het. 
Zij huiveren van ontroering 

om het Leven 

in hun schoot. 
Zie, 

het Licht 

komt het huis 

van de wereld binnen. 
  

Vruchtbaar leven. 

Maria en Elisabet ontmoeten elkaar, 
beiden dragen een kiem van nieuw 

leven in zich.  
Als Elisabet de groet van Maria hoort, 

springt het kind in haar schoot op en 

wordt ze vervuld met de heilige Geest. 
Luid roept ze: "De meest gezegende 

ben je van alle vrouwen en gezegend 

is de vrucht van je schoot". 
  

Symboliek : 

De ontmoeting van Maria en Elisabet 

is een feest van herkenning voor beide 

vrouwen. Elisabet voelt dat er iets bij- 

zonders is met het kind in Maria's 

schoot en roept Maria toe :"Gezegend 

is de vrucht van je schoot". 

Maria antwoordt haar met een lofzang 

op de Heer."De Eeuwige komt ons in 

deze ontmoeting tegemoet". 
Het licht begint door te breken.   

Twee vazen met een schikking, waarin 

de "ontmoeting " zichtbaar gemaakt 

wordt. De witte rozen verbeelden de 

ongeboren kinderen van Elisabet en  
Maria. 

De granaatappels zijn vanwege de 365 

zaden symbool van vruchtbaarheid.   

 

Kersteditie zondagsbrief 
U kunt tot maandag 24 december 12.00 uur nog kopij 

aanleveren voor deze kersteditie.                                                                                          

 

 

 

 

 

 
Beste gemeenteleden, 

graag wil ik u en jullie allemaal danken voor het 

medeleven van de afgelopen weken. Hartverwarmend 

allemaal! 

Ook vallen er nu met grote regelmaat kerst- en 

nieuwjaarswensen op de deurmat. Dat is elke dag 

weer een verrassing. 

Mijn man en ik wensen u en jullie een mooi kerstfeest 

toe en LICHT op uw weg in 2013. 

Met mij gaat het best goed. Mijn hoofd wordt 

helderder, waardoor ik me beter kan concentreren dan 

een paar weken geleden. 

Mijn gezicht herstelt zich goed. Alleen mag ik mijn 

been tot 14 januari niet belasten. Daarna hoop ik te 

mogen revalideren. 

  

Ik heb het plan opgevat om na de kerstvakantie een 

pastoraal spreekuur te houden. Ik kan niet naar u toe, 

maar hoop dat u naar mij wilt komen. 

Het is de bedoeling m.i.v. 10 januari 2013 iedere 

donderdagochtend vanaf 9.15 uur tot ongeveer 12.30 

uur in de kerkenraadskamer te zijn. 

U bent dan van harte welkom voor een kop koffie of 

thee en een gesprek. 

Het zou fijn zijn als u van te voren afspreekt via 010-

451.78.40 of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl 

Tegelijkertijd ook de vraag of er iemand is die mij op 

een van de donderdagochtenden rond 12.30 uur met 

de auto weer naar huis kan brengen... 

Met een hartelijke groet, 

ds. Luci Schermers 

 
Koster 
22-12 t/m 23-12 dhr. L. Hordijk 

24-12 t/m 30-12 dhr. A. de Paauw 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 
….. Mevr. T. Post, ter bemoediging 

  
Kerkdiensten kerst 2012 

Kerstnachtdienst  22.00 uur ds. Sparreboom 
1e kerstdag 10.00 uur ds. Koning 
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Problemen bejaardenvervoer 

Wie helpt er mee het probleem bejaardenvervoer op te 
lossen? 

Iedere 2e donderdag van de van maand in de periode 

september tot en met mei worden er 
seniorenmiddagen gehouden in “het Voorhof”. 

Veel senioren komen deze middagen bezoeken. Vanaf 
de Dertienhuizen kunnen ze als ze zelf niet in staat zijn 

met de seniorenbus mee. Ook is het mogelijk om 

persoonlijk van huis te worden opgehaald door een 
vrijwilliger. Maar helaas, de seniorenbus stopt er per 1 

januari mee. 
Onze vraag:  Wie heeft een auto, tijd en zin om 1x in 

de maand tussen 13.15 en 13.45 uur deze senioren in 

het Voorhof te brengen en na afloop weer naar huis 
tussen 16.00 en 17.00 uur. Wij wachten vol spanning 

op uw reactie. U mag Adrie de Witte bellen: 510880 
als u ons graag wilt helpen 

Van harte bedankt namens de gastvrouwen. 
 

ACTIE VOEDSELBANK GROOT SUCCES 

De actie voor de Voedselbank is een groot succes 
geworden.  

De klanten in de C1000 bleken zo gul, dat de spullen 
na het eerste weekend al niet meer in de winkel 

opgeslagen konden worden. 

Het meeste is inmiddels weer uit de kerk verdwenen 
en bij de voedselbank beland. 

We hadden drie bestelwagens nodig om alles over  te 
krijgen! In elk geval heeft ieder gezin met de kerst wat 

extra’s in het voedselpakket: koffie, bonen, shampoo 
en frisdrank. Het spaarvarken heeft tot nu toe 174, 50 

opgebracht, dat is inclusief giften die in de C1000 zijn 

afgegeven. De evangelisatiecommissie van beide 
kerken heeft € 200,- toegezegd en de ZWO commissie 

doet een bijdrage van € 1000,- ! 
Tot nu toe staat de teller dus op € 1374,50 . Het 

varken blijft nog even tot na de kerst.  

Daarna gaat de inhoud met de spullen die hier nog 
staan, naar de Voedselbank. 

U kunt dus nog wat geven of overmaken naar rek nr 
65 10 57 973 t.n.v. Voedselbank Schoonhoven o.v.v. 

Gift Actie Voedselbank Ontmoetingskerk. 

Tot nu toe alle gevers bedankt en met name allen die 
in de C1000 hebben gestaan! 

De Kindernevendienst commissie 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Zingen voor de dienst 
Wij zijn gewend om iedere 1e zondag van de 

maand(als het zo uitkomt) 2 bekende liederen te 

zingen. 
Deze worden veelal uitgezocht door Adrie Pols en 

Jantine van Gemerden.  
 

Wij willen in het vervolg 1 lied hiervan zingen dat door 

de kinderen op school is geleerd als het lied van de 
maand. Het is de bedoeling dat dit lied in beide kerken 

wordt gezongen maar niet in het begin maar aan het 
einde van de maand. De kinderen hebben het dan 

immers geleerd.  
Als u ook een lied hebt dat u graag een keer wilt 

zingen overleg dat dan met Adrie (tel 514772) of 

Jantine (tel 512603). Als het lied niet in het liedboek 
staat dan wel graag de bundel waar dit uitkomt 

vermelden voor beamteam en organist. 
Wij hopen er de laatste zondag in januari mee te 

beginnen. 

Jantine van Gemerden 
 

 
 

                
 

 


