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Huis van Licht. 
Het Kerstevangelie in Johannes 

begint met Genesis 1, dat met de 

letter BET, HET HUIS, begint. 
"In het begin schiep God hemel en 

aarde". Dan zegt hij dat in het begin 

het Woord bij God was en het Woord 

was God. Dit Woord is het Licht dat  
schijnt in de duisternis. 
Jesaja legt de nadruk op de vreugde 

om de komst van de vreugdebode, die 

vrede en goed nieuws aankondigt en 

redding brengt. 
Symboliek. 
In de schikking brandt de kaars nu in 

het hart van de BET. 
"Het Woord is mens geworden en heeft 
bij ons gewoond". 
Het LICHT van het begin is met de 

geboorte van Jezus het huis van de 

aarde en mensen binnengekomen. 

 

 
Collecte kerstnacht dienst: 

Met kerst zijn we graag lekker thuis. We vieren de 

geboorte van Jezus en genieten van samenzijn met 
onze familie of vrienden. Juist met kerst voelen we ons 

verbonden. En die verbondenheid gaat verder dan 
onze eigen kring. In Kampala, de hoofdstad van 

Uganda, leven duizenden kinderen elke dag op straat, 

op zoek naar eten en een slaapplaats. Ook met kerst. 
Vandaag collecteren we voor Dwelling Places,  een 

organisatie die door Kerk in Actie gesteund wordt en 
die straatkinderen een thuis biedt: een veilig plaats om 

te slapen, te eten en naar school te gaan. Waar dat 
kan, probeert Dwelling Places hen te herenigen met 

hun families. Veel van deze kinderen hebben te maken 

gehad met geweld, misbruik of zijn in de steek 
gelaten. Ze verlangen naar mensen die hen liefhebben 

en een plaats waar het veilig is. Wilt u vandaag geven, 
zodat deze kinderen ook thuis kunnen zijn? Tijdens de 

dienst lichten we de collecte toe met filmmateriaal.  

 
 

 
 

 

 

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 

24-12 t/m 28-12 dhr. P. van Gorkum 
29-12 t/m 30-12 dhr. H. Broekhuizen 

31-12 t/m  4-01 dhr. A. Voogt 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

….. dhr. Schep, ter bemoediging 

  

Kerkdienst zondag 29 december 
10.00 uur ds. A. Noordam 

                

mailto:dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl


 
 

 
 

TWEE WOLVEN 
Een oude Indiaan geeft zijn kleinzoon onderricht over 

het leven. “Binnen in me, is een gevecht gaande”, zegt 

hij tegen de jongen. “Het is een afschuwelijk gevecht 
tussen 2 wolven. De ene wolf is slecht – hij bestaat uit 

woede, jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, 
zelfmedelijden, schuldgevoelens, wrok, 

minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit 

en ego. De andere wolf is goed – hij is vreugde, vrede, 
hoop, kalmte, nederigheid, vriendelijkheid, 

welwillendheid, medegevoel, vrijgevigheid, waarheid, 
compassie, vertrouwen en geloof. Binnen in jouw 

woedt dezelfde strijd – en hetzelfde geld voor ieder 
mens”. De kleinzoon denkt daar enkele ogenblikken 

over na en vraagt dan aan zijn grootvader: “Welke 

wolf zal het gevecht winnen?” De oude indiaan 
glimlacht en antwoordt eenvoudig: “Degene die je 

voedt” 
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Iedereen heeft zijn eigen reden om met kerst naar de kerk 
te gaan. Omdat het traditie is. Omdat de kerk zich met 
kerst op haar allermooist toont. Omdat het kerstverhaal 
behoort tot de beste verhalen die we hebben. 
Wat je reden ook is, in de kerk ben je van harte welkom. 
Kijk ook op www.samennaardekerstviering.nl 

 of www.kerstisthuiskomen.nl 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Spaar postzegels en kaarten voor de zending 
Al jarenlang worden er in het hele land door vele 

vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het 

zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde 
Zendings Bond. Zo ook in onze eigen gemeente. De 

bus is soms bijna te klein, maar alle kaarten en 
postzegels vinden hun weg. 

Een deel van de kaarten wordt gebruikt om nieuwe 

kaarten mee te maken, een ander deel wordt meteen 
doorverkocht. 

Vorig leverde dat een landelijke opbrengst op van 
35.500 euro. Wat ons aandeel daar in was, weet ik 

niet, maar alle kleine beetjes maken toch een hoop. 
Misschien heeft u zelfs nog hele oude kaarten of 

postzegels in de kast liggen? Maar hoe weet of u deze 

geschikt zijn voor de inzamelingsactie?  
Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels en 

enveloppen met een postzegel van harte welkom zijn. 
Ook alle enkele ansichtkaarten zijn gewild. Wilt u de 

postzegels aub niet van de envelop knippen of 

scheuren? 
Enveloppen en kaarten met postzegel worden namelijk 

in hun geheel doorverkocht. 
Het gaat daarbij om de gestempelde code (vaak 

linksonder ) op de envelop of kaart. 
Hieronder staan nog enkele richtlijnen waarmee u 

rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij 

de verkoop van de postzegels en kaarten: 
Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd 

mogelijk zijn, zowel degene met als zonder postzegel. 
Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra 

gewenst. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk 

helaas weinig op. 
Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, 

zoals (van): 
Anton Pieck  

Rien Poortvliet  

Rie Kramer  
Marjolein Bastin 

Anne Geddes 
Unicef  

Removos (mond en voetschilders) 
Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop) 

De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij 

Geboortekaartjes 
 

Maar verder zijn alle kaarten waarvan u denkt dat ze 
gespaard worden welkom.  

Met vriendelijke groet, 

Marianne van der Bas 
 

 

http://www.samennaardekerstviering.nl/
http://www.kerstisthuiskomen.nl/

