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24 december: ds. L. Schermers 
25 december: ds. J. P. Koning  

 

Bloemschikking 
Kerstmis 

Johannes maakt ons getuige van het licht dat de 
duisternis zal verdrijven. Licht maakt mogelijk dat wij 

zien, zien wat er gaande is in dit leven. Het licht breekt 
als het ware bij ons in en wie dat ongehinderd binnen 

laat komen, wie er niet meer bang voor is, die ziet het 

zelf en kan het licht laten zien aan anderen. Als we het 
licht ontvangen doet het iets met ons en het nodigt 

ons uit om het door te geven. 
De schikking heeft een lichte kleur gekregen, in vier 

weken tijd van donker naar licht. Bovenop de aarde 

brandt een witte kaars en er zijn witte bloemen. 
 

licht 
dat de harten verwarmt 

inspiratie om er te zijn 

voor de andere. 
 
Kerstwandeling 

Er is een opname te zien van de 

kerstwandeling op het You-Tube 
kanaal van RTV Krimpenerwaard. Veel 

kijkplezier! 
https://www.youtube.com/watch?v=E_Kp6thcf1U 

 

Ik heb een kerstster in mijn handen 
Onderstaand gedicht is geschreven door Hayarpi. Ze is 

een dochter van het gezin Tamzaryan en verblijft in de 
Bethelkerk in Den Haag. 

 
Ik heb een kerstster in mijn handen  

Deze gaat niet uit  

Het brandt in de nacht  
Het brandt in mijn hart 

 
Onze kaarsen gaan een keer uit  

Onze harten zijn een keer bevreesd  

Onze zielen zijn zo verslagen  
Onze hoop dooft soms  

Ons vertrouwen gaat op en neer 
 

Maar het licht van de Geest  

De kerstster in onze harten  
Blijft schijnen  

Verlichten wat duister is  
Verwarmen wat kil en koud is  

In de donkere nachten  
In de duisternis van het leven 

 

 
 

Ik heb een kerstster in mijn handen  
En zo houd ik stand  

Zo overleef ik steeds  

Mijn kerstster brandt nog  
En zal blijven branden  

Het blijft mijn wegen verlichten  
Het blijft mijn hart verwarmen  

Verwonderd over dit licht  

Aanbid ik U  
Soms hardop  

Maar soms ook  
Stilletjes in mijn hart 

                                            Hayarpi 
 

Collecte Kerstnachtdienst: 

Collecteren met kerst voor kinderen in de knel. 
Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op 

straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de 
volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel 

kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in 

armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. 
Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht 

en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, 
waarvan de opbrengst bestemd is voor 

kinderprojecten! 

 
VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND 

 Het product van de maand december is Olie / bak en 
braad. Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de 

Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan 
worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij 

het ZWO-bord inde ontmoetingsruimte. 

 
De bloemen….  

….van eerste Kerstdag zijn ze voor Mw. Tieleman-
Siepelinga als bemoediging. 

 

Kerkdiensten  
Zondag 30 december  

10.00 uur ds. L. Schermers 
Maandag 31 december  

19.00 uur Ds. G. J. van ‘t Slot 
 

 

 
 

 
Dinsdag 1 januari  

10.30 uur ds. L. Schermers 
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We leven mee met 

( aangepast wegens privacy) 
Mw. T.   

Zij is vanuit het ziekenhuis overgeplaatst naar: 
Zorghotel Laurens Intermezzo Zuid  

 

Bezoekafspraken graag maken met mevr. Toos  
v. d. Leeden. 

 
Russisch koor in Lekkerkerk 

Op uitnodiging van de VVP afdeling Lekkerkerk en 

omstreken verzorgt het beroemde Neva-Ensemble uit 
St-Petersburg op zondagmiddag 6 januari 2019 een 

concert in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in 
Lekkerkerk. 

Dit koor verzorgt regelmatig voor de VVP een 
gastoptreden, en de belangstelling daarvoor is altijd 

groot. Het koor, opgericht in 1992, bestaat uit twee 

dames en drie heren die zich gespecialiseerd hebben in 
het zingen van Russische kerkmuziek. Daarnaast wordt 

het repertoire aangevuld met beroemde liederen uit de 
folklore van het land en licht klassiek repertoire. Een 

combinatie van technisch meesterschap en emotionele 

betrokkenheid maakt hun optredens telkens weer tot 
een geweldige belevenis. Het concert begint om 15.00 

uur en de kerk is om 14.30 uur open. De toegang is 
gratis, maar wel is er na afloop een open 

schaalcollecte. In de directe omgeving is er voldoende 
parkeergelegenheid. 

Voor eventuele verdere informatie kunt u bellen naar 

het secretariaat van de VVP afdeling Lekkerkerk en 
omstreken, telefoon (0180)662721 

 
 

 

Top2000 
 

Op Eerste Kerstdag start op Radio 2 weer de Top2000. 
In de Top2000 staan veel  liedjes met inhoud: liedjes 

die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en 
herinneringen oproepen.   

Op zondagavond 3 maart 2019 willen wij weer een 

Top2000dienst in onze Ontmoetingskerk organiseren. 
Dus noteer alvast in uw agenda!! 

 
 

SamenWijzer 
De kopij voor de SamenWijzer 34.4 over de periode 20 

januari t/m 10 maart 2019 dient uiterlijk zondag 6 

januari a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn. 
              

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

#jebentnietalleen 
 

Steek een kaars aan in het duister, 
en zaai vrede waar je gaat. 

Strek je armen uit en luister, 

naar de mens die naast je staat. 
Om licht en liefde - Hein Stufkens 

 
 
 

 
 

De Ontmoetingskerk wenst U en uw 
familie Gezegende Kerstdagen en een 

Voorspoedig 2019! 
 

 

 


