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Meditatief

In de adventstijd luister ik iedere morgen naar de
bijbelpodcast ‘Eerst dit’. Het geeft een gedachte mee
voor de nieuwe dag. Als kerkenraad hebben we
besloten de komende weken alle diensten digitaal te
houden. Hoe goed dat ook is, het doet pijn: Kerst
vieren in een lege kerk?? Vandaag hoorde ik in de
podcast een tekst uit II Thess. 2: 17: “Broeders en
zusters, nu wij voor een korte tijd van u gescheiden
zijn, bent u weliswaar uit het oog, maar daarom nog
niet uit het hart en omdat we zo naar u verlangden
hebben we ons alle moeite gegeven u te zien”. Ook
Paulus verlangt naar de gemeente. Hij was zo graag
bij hen geweest, maar het wordt hem belet. Hij is blij
met die gemeente: zij is zijn hoop, zijn vreugde.
Prachtig zoals hij met liefde over haar schrijft. Goed
spreken, met liefde spreken over de gemeente is niet
vanzelfsprekend. Het roept de vraag op hoe wijzelf
spreken over de kerk waar we bij horen. Vooral als er
(zoals nu) keuzes worden gemaakt die moeilijk zijn.
Wel uit het oog, niet uit het hart. Omdat we van de
gemeente houden, hebben we goed afgewogen of het
mogelijk was met Kerst elkaar te kunnen zien. Het
wordt ons belet. Zo ontzettend jammer. Maar het is
advent. We geloven dat het Licht komt – door alles
heen.
Ds. Luci Schermers.

We leven toe naar de vierde Adventszondag. Aan het
werk van de Kerstengelen, uitgezonden door het
Kerstengelen-uitzendbureau van de
Ontmoetingskerk, komt een einde. Wij hopen dat de
ontvangers genoten hebben van hetgeen de Engelen
hen heeft aangeboden. Dat ze een lichtje waren in
deze donkere tijd voor Kerstmis.
Wij wensen u allen een heel mooi en gezegend
Kerstfeest toe en hopelijk tot een volgend jaar.
Hartelijke groet van de directie van het
Kerstengelen-uitzendbureau. Luci Schermers, Jan en
Toos van der Leeden, Ellen van Westen en Quirine
Lodder.

Bloemen.
De bloemen van zondag 20 december zijn
voor de hr. L. v.d. Dool, na een operatie.

Orde van dienst.
Samen met de kinderen en de leiding van de
kindernevendienst vieren we vanmorgen het
Kinderkerstfeest! Er is veel werk verzet om er voor
kinderen en volwassenen een mooi kerstfeest van te
maken. We hebben er in de adventstijd samen naar
toegeleefd. Thema: Het beste nieuws
1. Welkom - 2. Lied 477: Komt allen tezamen, couplet
1, 2 en 4 - 3. Opzeggen van de kaarsengedichtjes en
het aansteken van de adventskaarsen.- 4. Gebed - 5.
Simon kijkt terug: terugblik op het adventsproject - 6.
Projectlied: Ik heb voor jou een goed bericht. - 7.
Maria krijgt bezoek - 8. Lied: Goed nieuws! - 9.
Toneelstukje: Simon Schreefloos op zoek naar goed
nieuws.
10. Lied: Goed nieuws is het beste nieuws - 11.
Kerstverhaal in woord en beeld - 12. Lied 469: Ik ben
een engel van de Heer, couplet 1, 5 en 6 - 13.
Dankgebed - 14. Mededelingen - 15. Slotlied: lied 468
Midden in de winternacht - 16. Zegen.

Een lied op verzoek uit de
Ontmoetingskerk
Vanwege de aangescherpte coronaregels kan dit initiatief
niet doorgaan. We voelen ons verantwoordelijk voor wat
er in de samenleving gaande is en beseffen dat dit
betekent dat deze activiteit moet vervallen.

Wel en wee

* Mw. W. Terlouw-Paling is deze week opgenomen op
de palliatieve afdeling van Rijckehove. Ze weet dat
haar leven gaat eindigen. Ze geeft zich in vertrouwen
over aan de liefde van God.
* Het gezwel in de buurt van de longen van Marianne
Rigterink is een neurofibroom en er is gelukkig geen
kanker geconstateerd. Zij en haar man Klaas zijn
dan ook erg opgelucht. Er lopen verder nog diverse
onderzoeken betreffende haar schildklier en de
bijschildklieren. Ook nu wensen wij hen beide weer
alle goeds.
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Wijziging kerstdiensten

Kerstvieringen 2020

Met de verharding van de lockdown heeft ook onze
kerk opnieuw moeten nadenken over de invulling van
de diensten. De kerkenraad heeft besloten alle
diensten tot 19 januari digitaal te laten verlopen. Dat
geldt dus ook voor de diensten op 24, 25, 26 en 27
december. Het is dus helaas niet meer mogelijk je aan
te melden voor het fysiek bijwonen van de diensten.
Het goede nieuws is: de diensten gaan wel door! Op
kerstavond om 22.00 uur hebben we een dienst
met toneel. Op eerste kerstdag, vrijdag 25
december om 10.00 uur wordt muzikale
medewerking verleend door een harpiste. Ook is er
aandacht voor de kinderen. Op tweede kerstdag, om
10 uur, kunnen we genieten van de band All4You. Op
zondag 27 december om 10 uur is er muzikale
medewerking door een zangeres/pianiste.

Strengere corona maatregelen.
Geachte gemeenteleden,
Zoals iedereen weet zijn er afgelopen maandag
strengere maatregelen afgekondigd door de
minister president inzake de coronacrisis.
Vanaf 15 december 2020 tot zeker 19 januari 2021
gaat Nederland in lockdown.
Als kerkenraad en moderamen hebben we gekeken
naar de adviezen van onder andere de PKN en het
Interkerkelijk Contact Overheidszaken. Deze
adviseren om alleen onlinediensten te verzorgen
voorlopig.
Ook wij willen ons hieraan conformeren en hebben
dus besloten om vanaf 24 december tot zeker 12
januari ook uitsluitend online diensten te gaan
verzorgen. Dus alleen de mensen die dienst hebben
zullen in de kerk zijn en verder niemand. Ook zal er
geen klok geluid worden.
Alle overige activiteiten, met uitzondering
van eventuele rouwdiensten en wellicht de
bijeenkomsten van moderamen en
kerkenraad, zullen geen doorgang vinden.
Resumerend houdt dit in dat we de volgende
kerkdiensten gepland hebben:
20 december Kinderkerstfeest, deze gaat door
zoals gepland met maximaal 30 personen/ouders.
22 december De muzikale fruitmand komt te
vervallen.

Ga dus allemaal naar www.kerkdienstgemist.nl om
deze diensten digitaal te zien, zodat we alsnog samen
kerst kunnen vieren!

Product van de maand.

Het product voor december is aardappelpuree. Er zijn
25 kg aardappelen en 12 pakjes aardappelpuree
gebracht. Daar aardappelen veel te zwaar gaan
worden en uitlopers kunnen krijgen, zamelen we,
vanaf volgende week, alleen puree in. De reeds
aanwezige piepers worden ook uitgedeeld. Het
inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh.
Vermeerstraat 21. U kunt naar de achtertuin komen
waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de
schuur zetten. Daar wij met kerst altijd weggaan, kunt
u voor december alleen nog t/m donderdag 17
december puree bij ons inleveren. Vanaf 28 december
zou u nog puree kunnen brengen.

De volgende diensten worden als online
dienst uitgezonden:
24 december Kerstnachtdienst
25 december 1e Kerstdag
26 december 2e Kerstdag
27 december zondagsdienst
31 december Oudejaarsdienst
1 januari Nieuwjaarsdienst
3 januari zondagdienst
10 januari zondagdienst
17 januari Op deze dag staat de bevestiging van
nieuwe ambtsdragers gepland. Momenteel kunnen
we daar nog niets over zeggen.
De Kerstcommissie heeft ook nog een stuk
geschreven over de erediensten en hoe die te
volgen zijn. (zie elders in de gemeentebrief).
Tot zover de geplande diensten.
We beseffen dat dit een verarming met zich mee zal
brengen. Ondanks dat we de diensten slechts met
30 personen konden doen, was dit toch bijzonder en
gaf een goed gevoel om samen te zijn.
Helaas gaat het nu een poosje anders, maar met
Gods hulp komen we er sterker uit.
Jan de Korte, scriba.

COLLECTEN.
•
Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v.
Kerk storten op NL63RABO0333800656
•
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u
o.v.v. Collectedoel storten op
NL10RABO0333800737
De collectedoelen 20 december zijn:

1 ste PKN Missionair werk & kerkgroei
2 de Diaconie
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd
worden bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat
21 O.v.v. van het collectedoel.
De Diaconie
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Open Deur - Licht in onze ogen

Samen met het nieuwste nummer van SamenWijzer hebt u en jij het kerstnummer van Open Deur
ontvangen. Een klein geschenk van de kerkenraad, een mooi blad voor deze coronatijd. Soms vraag je je
af of het ooit nog licht wordt. Maar midden in het donker wordt het Licht geboren, een Kind, een nieuw
begin. Dat is Kerst!

Ik zit al hele dagen achter een scherm voor m’n werk,
een digitale kerkdienst kan me niet zo bekoren. De
muziek van Nederland Zingt is een aardige vervanging
voor het zelf zingen, en de preek heeft meestal wel
een onderdeel dat me bijzonder aanspreekt.
Ik geef de pen door aan Ilse Spruijt.

Voor de kinderen
Zondag is er het Kinderkerstfeest! Daar hebben we
vier weken naar uitgekeken. Het wordt een mooie
dienst over Het beste nieuws. Vier kaarsen worden
aangestoken en zelfs de kerstkaars omdat het voor
ons al een beetje kerstfeest is.

Meditatie voor het liturgisch
bloemschikken :

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met ontvankelijkheid.
Hul mij in kleuren
en geuren van gedroogd stro.
Ontsteek het vierde licht
dat gloort in het Zuiden.

Het is wel jammer, dat er nu niet veel mensen bij
mogen zijn. Gelukkig kan iedereen die het wil, alles
zien via kerkdienstgemist.nl. Daar kun je alles ook
nog eens terugkijken.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen
elkaar in het teken van de bloembol;
nieuw leven breekt door,
hoe klein ook het begin.

De krantenbezorger is op het kinderkerstfeest ook
weer van de partij en de meesten van jullie doen
mee aan het toneelstukje. Bijzonder is, dat een
aantal van jullie daarin laat zien welk talent jullie
hebben. Bovendien zullen jullie Simon Schreefloos
gaan ontmoeten die in het gezinsboekje verhaaltjes
heeft geschreven en verslaggever is van De
Adventsbode. Daar verschijnt vandaag al weer het
vierde nummer van. Ga maar eens gauw lezen wat
daar allemaal in staat.

Wij geven de pen door aan …
Mijn naam is: Anke Poelstra.
Ik kreeg de pen van Elbert
Eikelenboom.

We hopen dat jullie er allemaal zijn op het
Kinderkerstfeest.

Hoe beleef ik deze tijd, wat
valt zwaar of wat valt mee?

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst.

Deze corona-tijd valt me zwaar. Het is de bedoeling
dat ik zoveel mogelijk thuiswerk, maar ik woon alleen,
en mis geroezemoes om me heen en een praatje bij de
koffieautomaat. Af en toe ga ik op bezoek bij mijn
buren, maar dat heft de stilte tijdens het werk niet op.
Voor afgelopen maandag mocht ik gelukkig af en toe
een dagje naar kantoor, zodat ik wat mensen in
levende lijve kon zien. Ik probeer ook wat meer met
mensen af te spreken dan in de eerste golf,
bijvoorbeeld om te wandelen. Ik ben benieuwd hoe de
komende 5 weken gaan verlopen. Als het te stil wordt
ga ik denk ik een tijdje naar mijn ouders.

Laatste nieuws

De kerstnachtdienst op 24 december om 22.00 uur zal
live te volgen zijn via de lokale omroep RTV
Krimpenerwaard
De uitzending is te zien via Ziggo kanaal 36 of 48, KPN
kanaal 1462 of via Rekam kanaal 61

Gemeentebrieven eind december 2020

Beste gemeenteleden
U bent gewend de gemeentebrieven op vrijdag te
ontvangen. We willen de laatste twee brieven van dit
jaar op donderdag bezorgen, dus op 24 december en
31 december. Dat houdt dan ook in dat als u iets wilt
vermelden op de gemeentebrief, u dit uiterlijk op
woensdagavond aan dient te leveren.
Jan de Korte, Scriba

Hoe helpt het geloof in deze tijd en wat geeft de
moed om door te gaan?
Ik ben blij deel te zijn van een gemeenschap, in deze
rare tijd. De afgelopen tijd heb ik meegeholpen aan de
organisatie van de kerstdiensten. Het was heel fijn om
bezig te zijn en met mensen te kunnen vergaderen op
veilige afstand. Ik ga ook graag fysiek naar een dienst.
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