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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: 
Ds. Noordam 

Lezen Jes 40:1-11 
Lezen Joh 1 : 19-28 

 

Na de dienst is er bij de koffie een traktatie van Nel en 
Huug Spruijt die op 8 december 55 jaar getrouwd zijn. 

 
Liturgisch bloemschikken 

Zie  

kijk 
hoe vanuit geloof 

in de liefde 
de hoop groeit 

in een wereld 
waarin zoveel donker is 

  

Goede God 
sterk in ons het verlangen 

naar bloei 
Dat wij in ons denken , doen en  

laten 

Uw weg gaan 
  

Op de tweede zondag van de Advent horen we 
Johannes zeggen dat hij de wegbereider is van de 

Messias . 

De stem die roept in de woestijn : " Maak recht de 
weg van de Heer ." 

In de schikking zien we een pad van donkere 
lavastenen . De witte cyclamen geven de bloei aan die 

ontstaat 
waar mensen wegbereider worden voor elkaar . 

 

Meer spirit nodig? 
Een groep voor mensen van eind 20 tot begin 40.  

We ontmoeten elkaar dit jaar rond bijbelse figuren. 
Wie waren zij en wat verbindt hen met ons? Deze keer 

staat Jozef centraal.  

Zondag 7 december (vanavond dus!) zijn we van 
20.00 – 21.30 uur welkom bij Marie Jose de Gier, 

Groenland 14. 
  

Moment van bezinning en gebed 
Donderdagavond 11 december bent u en ben jij 

welkom bij het moment van bezinning en gebed. 

We zingen, bidden, luisteren naar muziek en zijn stil. 
Een half uur voor God en voor onszelf. 

Van 19.00 – 19.30 uur in de kerkenraadskamer. 
  

Belijdeniscatechese 

De belijdenisgroep komt op 9 december bij elkaar. We 
lezen verder in de apostolische geloofsbelijdenis. 

Plaats: Baken 16. Tijdstip: 19.00-20.00 uur 

Ontmoetingskerk organiseert schrijfmarathon  
Op woensdag 10 december 2014, de Dag van de 

Mensenrechten, houdt Amnesty International de 
jaarlijkse schrijfmarathon. Op deze dag komen 

wereldwijd honderdduizenden mensen in actie voor 

slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Op 
initiatief van de Ontmoetingskerk wordt ook in het 

cultuurhuis  te Krimpen aan de Lek geschreven. 
Tussen 14.00 – 16.30 uur bent u welkom om een brief 

te schrijven voor de vrijlating van een activist of een 

gewetensgevangene. Er zijn voorbeeldbrieven en er is 
schrijfmateriaal aanwezig. We hopen met elkaar veel 

brieven te schrijven. Doet u mee?  
Het schrijven van brieven zit in de genen van Amnesty. 

Miljoenen schrijvers vroegen met succes om de 
vrijlating van gewetensgevangenen en om de 

berechting van daders van 

mensenrechtenschendingen. Ze drongen aan op het 
terugdringen van de doodstraf, marteling en 

discriminatie. Ze bewezen dat ‘gewone’ burgers zich 
met succes kunnen verenigen tegen onrecht. 

Op woensdag 10 december wordt geschreven voor 

o.a. de Saudische blogger Raif Badawi. Hij werd 
veroordeeld tot tien jaar cel, duizend zweepslagen en 

een boete van 1 miljoen rial (191 duizend euro), terwijl 
hij niets anders deed dan op  vreedzame wijze 

gebruikmaken van zijn recht op vrije meningsuiting. 

 
Collecteafkondiging 

7 december 2014: Collecte Protestantse Kerk Pastoraat 
- Pastoraat ook buiten de kerkmuren 

Pastoraat vindt plaats waar mensen aandacht geven 
aan elkaar. In een gemeente kan dat via de 

vertrouwde huisbezoeken, maar er zijn ook tal van 

andere vormen mogelijk, zoals een filmavond met 
discussie rond een levensbeschouwelijk thema. Of met 

gemeenteleden gezamenlijk appels plukken. 
De mensen hebben dan veel plezier, maar voeren 

tussendoor ook diepzinnige gesprekken. Om 

gemeenten toe te rusten, organiseert de Protestantse 
Kerk jaarlijks de Landelijke Pastorale Dag voor 

iedereen met een rol in het pastoraat. Ook wordt er 
materiaal ontwikkeld om werkers in het pastoraat 

toe te rusten en te ondersteunen. Met de opbrengst 
van deze collecte kan de 

Protestantse Kerk deze ondersteuning blijven bieden. 

 
Koster 
06-12 t/m 12-12 dhr. C. Hesse 

13-12 t/m 19-12 dhr. J. Klerk 
 

Kerkdienst zondag 14 december 

10.00 uur Ds. van der Plicht 



 
INZAMELING VOEDSELBANK 

Op verzoek van een aantal gemeenteleden wordt er dit 

jaar weer een inzameling gehouden voor de 
Voedselbank Krimpenerwaard in Schoonhoven. 

Het gaat daarbij om houdbare etenswaren, zoals 
koffie, pasta, rijst, sauzen ed., maar 

ook om verzorgingsproducten, zoals shampoo, 

deodorant ed.  Omdat we de spullen voor de kerst 
willen overhandigen, is het natuurlijk ook leuk om er 

wat luxe of lekkere dingen bij te kunnen schenken. 
Kijkt u bij het boodschappen doen of u iets extra’s 

voor de Voedselbank kunt meenemen? U kunt uw 

bijdrage dan zondags in de kerk inleveren, 
in de Ontmoetingsruimte zullen dozen klaar staan. De 

inzamelactie start m.i.v. december. Van harte 
aanbevolen! 

MvdB 
 

Samenwijzer 

De uiterlijke termijn voor het inleveren van kopij voor 
de Samenwijzer is zondag 7 december 2014. 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

…. dhr .J. Kraan voor zijn verjaardag en voor Mevr. 

Kraan ter bemoediging. 
Een extra bos bloemen gaat naar Mevr. W. Francois-

Wouters voor haar verjaardag. 
 

 
 

Verderkijkers 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Bezoek Noachs Ark 

Datum : 17 januari 2015 
Tijd: volgt nog 

Plaats bestemming: Dordrecht 
 

Beleef het 

eeuwenoude 
verhaal van Noach 

op ware grootte! 
 

Op zaterdag 17 

januari 2015 willen we een bezoek brengen aan de Ark 
van Noach in Dordrecht. 

U kunt zich opgeven per mail op: 
commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl of zich vast 

inschrijven op de intekenlijst die te zijner tijd nog zal 
worden opgehangen. 

Commissie V&T 

 
 

Hartelijk dank! 
Twee weken geleden stond er in de zondagsbrief een 

oproep om mee te werken aan een inzamelingsactie 

voor KWF ter herinnering aan ons gemeentelid Marieke 
van der Schans die vorig jaar op 1 december overleed. 

Op 28 november hebben wij samen met vriendinnen 
en zus van Marieke koekjes en kaarsen verkocht op de 

Markt van Krimpen. 
Met bijdragen uit de gemeente in de vorm van 

zelfgebakken koekjes, hulp en geld (er was zelfs een 

gemeentelid die geen cadeaus wilde op haar 
verjaardag maar geld en dit in zijn geheel doneerde 

aan KWF!) is deze actie tot nu toe een groot succes! 
Fijn dat we zoveel gemeenteleden mochten ontmoeten 

bij de kraam. 

Wij willen graag u allen hartelijk danken uw steun in 
welke vorm dan ook. 

Inmiddels staat onze teller op 910 euro, misschien 
kunnen wij 1000 euro overmaken aan KWF? 

U kunt nog tot eind van het jaar doneren op 

https://www.staoptegenkanker.nl/vriendenVanMarieke
InActieVoorKWF 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
( Anja de Zeeuw en Alie van krieken) 
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