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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van deze morgen:  
Kinderkerstfeest 

 
Liturgisch bloemschikken. 

 

dromen  
van vrede  

de wereld  
omgekeerd  

nieuwe hoop  

waar hopeloosheid  
de dag kleurt  

 
goede God  

versterk in ons de  
droom  

van liefde die de  

wereld omkeert  
 

Op deze vierde adventszondag horen we hoe de 
droom van Jozef in duizend stukjes  

uiteenvalt ; dit wordt verbeeld door het gipskruid .  

De engel brengt Jozef op andere gedachten .  
In de spiegel zien we dat verbeeld.  

 
 

                           Engelenproject  

  
* We gaan de vierde week van advent in. De engelen 

gaan voor de laatste keer op pad. We wensen hen veel 
creativiteit. Eerste kerstdag is er na de ochtenddienst 

de mogelijkheid voor de engel om zich bekend te 
maken aan de begunstigde. Het mag, hoeft niet, alleen 

als de engel het wil…  

* Een grote groep dames vouwden vorige week van 
liedboekblaadjes een aantal engelen. Er heerste een 

goede sfeer – engelen waardig!  
* Voor in de kerkzaal ziet u een engel van gaas 

gemaakt. Allerlei engelen vullen de tafel. Met elkaar 

een mooie engelententoonstelling.  
 

Toppers van geloven  
De groep ‘Toppers van geloven’ komt vanavond, 18 

december bij elkaar om 19.30 uur in de 
kerkenraadskamer. Jaco heeft een goed programma 

gemaakt. Jullie zijn van harte welkom!  

 
Pastoraal inloopuur  

Komende donderdag 22 december ben ik vanaf 9.30 
uur – 12.00 uur in de kerkenraadskamer aan het werk. 

Loop gerust binnen voor een gesprek of als u wat te 

melden. De koffie is klaar.  
ds. Luci Schermers  

 

Omzien naar elkaar  
Mw. A. Koedijk - Oostwouder  

Hospice Gorinchem  
Haarstraat 29,  

4201 JA Gorinchem.  

 
Hulp voor vluchtelingen Mosul  

In de Noord-Iraakse stad Mosul zijn het Iraakse leger 
en verschillende milities een offensief tegen IS gestart. 

De uitbraak van het geweld maakt het voor de 

inwoners levensgevaarlijk om te blijven. Mannen, 
vrouwen en kinderen lopen tijdens hun vlucht groot 

gevaar. In het gebied zijn veel boobytraps, mijnen, 
scherpschutters en IS-strijders. De leden van het 

Christelijk Noodhulpcluster starten een noodhulpactie 
voor mensen die het geweld in de stad ontvluchten.  

Deze leden van het Christelijk Noodhulpcluster helpen 

de gevluchte inwoners uit Mosul met voedsel, 
onderdak, medische hulp en traumaverwerking. 

Momenteel zijn 42.000 inwoners uit Mosul gevlucht en 
het aantal neemt elke dag toe. De VN verwacht dat er 

de komende tijd ruim 700.000 vluchtelingen uit Mosul 

hulp nodig hebben. Met de eerste collecte van 
vandaag willen we deze noodhulpactie steunen.  Alvast 

hartelijk bedankt! De diaconie. 
 

DOE MEE!  

In aansluiting op het project van de kindernevendienst 
(Geef Liefde) kunt ú ook iets doen om de 

gehandicapte kinderen in Pakistan een hart onder de 
riem te steken. Letterlijk! Door zelf een hart te haken, 

breien, timmeren, vouwen, enz.  
In de kerk treft u een flyer aan waar in beschreven 

staat hoe de actie werkt en waar u uw hart(en) naar 

toe kunt sturen.  
Niets leuker dan lekker hobbyen in deze donkere 

dagen, toch? En dan ook nog voor een ander, dat is 
dubbel plezier…   U/jij doet toch ook mee?!  

Commissie ZWO  

 
De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

……..mw. S. Bouman als groet van de kerk.  
 

Koster 
23-12 t/m 24-12  dhr. vd Vaart  

24-12 t/m 30-12  dhr. J. Klerk 
 

Kerkdiensten kerst  

24 december 22.00 uur ds. L. Schermers  
25 december 10.00 uur ds. J.W. Leurgans   

 
 

 

 



 
 

 

Top2000 

 

Op Eerste Kerstdag start op Radio 2 weer de Top2000. 
De Top2000 is een begrip geworden in Nederland. 

In de Top2000 staan veel  liedjes met inhoud: liedjes 
die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en 

herinneringen oproepen.  Sommige nummers gaan 

expliciet over geloof of God. Andere blijken bij nadere 
beschouwing  te gaan over belangrijke 

levenservaringen als liefde, dood en troost. In veel 
kerken vinden er steeds vaker Top2000 diensten 

plaats. 

Op zondagavond 5 maart 2017 willen wij een Try Out 
kerkdienst in onze Ontmoetingskerk organiseren, met 

een band en als spreker onze eigen Ds. Luci 
Schermers. 

Om dit te realiseren hebben we nodig: 
- Suggesties voor liedjes uit de Top 2000 (de 

jaargang maakt niet uit), met de uitvoerende 

artiest/band en een motivatie van de keuze.  
De keuze kan vanaf Eerste Kerstdag worden 

gestuurd naar: erikateeuwen@live.nl  
- Vrijwilligers die willen meewerken aan de 

voorbereiding en de uitvoering van dit feestje. 

Aanmeldingen ook naar bovenstaand 
mailadres.  

Erika Teeuwen  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Vanuit de diaconie: ACTIE SCHOENMAATJES  
De diaconieën van de Ontmoetingskerk en de 

Hervormde Gemeente willen u en jou hartelijk 

bedanken voor het meedoen met de 
schoenendoosactie van Edukans. Er zijn 72 mooi 

versierde schoenendozen, 13 tassen en zakken met 
losse spullen en 18 machtigingsformulieren ten 

behoeve van de verzendkosten ingezameld. Ook zijn er 

diverse giften contant, via de diaconie en rechtstreeks 
aan Edukans ontvangen. De kinderen uit o.a. Kenia, 

Albanië, Moldavië en Oeganda zijn hier heel blij mee.  
Namens hen en ons, hartelijk dank!  
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