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Kijk 

klein en verborgen 

ontkiemt het Leven 

in een knop, 

het koninkrijk van God 

is nabij. 
Het Licht 

zoekt ons 

wil in ons  

en in het huis van de wereld 

wonen. 
   

Jezus vertelt in een gelijkenis "Kijk 

naar de vijgenboom en al de andere 

bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, 
weet je dat de zomer in aantocht is. 

Zo moeten jullie ook weten, wanneer 

je die dingen ziet gebeuren, dat het 
koninkrijk van God nabij is." 

De schikking : 
Een tak met knoppen als symbool 

van het Leven dat aan het ontkiemen 

is en uitdrukt dat het koninkrijk van 

God nabij komt. 

Klein, maar onontkoombaar komt 
met de eerste brandende kaars het 

Licht van de Eeuwige naar ons toe. 

 
Voorlichtingsavond nieuw koorproject 

Op donderdagavond 13 december, aanvang 20.00 u., 
wordt in onze kerk de voorlichtingsavond gehouden 

voor het nieuwe koorproject “Ethno Mass for Peace’. 
Dit prachtige werk van Lorenz Maierhofer bestaat uit 

liederen die een Afrikaans karakter hebben en begeleid 

worden door slagwerk, waaronder djembés. Er wordt 
nog een aantal bewerkingen van hedendaagse liederen 

aan toegevoegd, die ook vrede als thema hebben en 
begeleid worden door een combo. Veel nummers 

bieden ruimte voor solisten. Bijzonder is, dat er ook 

gesproken teksten in zijn verwerkt van o.a. Martin 
Luther King, Desmond Tutu en Moeder Theresa. Het is 

aantrekkelijk voor jong en oud om aan dit project deel 
te nemen. 

Er wordt gerepeteerd op donderdagavond vanaf 
januari 2013 onder de bezielende leiding van Carolien 

van Schelven. De beoogde uitvoeringsdata vallen in de 

Vredesweek 2013 en wel op 27, 28 en 29 september. 
Kom naar de voorlichtingsavond om van Carolien uitleg 

te krijgen over dit mooie project. Meer informatie vindt 
u op www.ethnomasskrimpen.nl  of  

www.projectkoorkrimpen.nl 

Namens de Initiatiefgroep, 
Klaas Rigterink 

 

Uitgangscollecte diaconie: 
Vanochtend is de uitgangscollecte bestemd voor de 

jaarlijkse kerstpakketten actie van alle kerken in 
Nederlek. Er worden gezamenlijk boodschappen 

besteld en pakken deze met alle diakenen in op een 

middag in december. Hierna  gaan we op pad en 
brengen ze bij mensen die wel een steuntje in de rug 

kunnen gebruiken. Gezinnen zijn er heel blij mee en 
vaak zeer verrast. Het is een mooi gebaar dat we dit 

met elkaar kunnen doen. We bevelen deze collecte 

dan ook graag bij u aan.  
 

Samenwijzer 
De sluitingsdatum  voor het insturen van uw kopij voor 

Samenwijzer 28.3. is zondag 2 december. 
 

50 jaar getrouwd 

Vrijdag 30 november waren Aart en Ria de Ruiter 50 
jaar getrouwd. 

Dat willen ze met U vieren, de koffie en de koek wordt 
door hun aangeboden. 

 

Koster 
01-12 t/m  7-12 dhr. P. van Gorkum 

08-12 t/m 14-12 dhr. C. Hesse 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 
….. dhr. J. Kraan voor zijn verjaardag en voor  

mevr. A. Pols-Jonker voor haar verjaardag 

  
Kerkdienst zondag 9 december 
10.00 uur ds. van Bergen 

                

 
 

Schatgraven in Advents- en Kerstliederen 
(lezing, muziek en samenzang) 

 

Datum       : zo 9-12-2012 
Tijd       : 19.00 – 21.00 u 

Plaats       : Ontmoetingskerk 
Meenemen : liedboek 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

z.o.z. 
 

http://www.ethnomasskrimpen.nl/
http://www.projectkoorkrimpen.nl/


vervolg  
Schatgraven in Advents- en Kerstliederen 

 
Neem een liedboek in handen en je hebt een 

schatkamer onder handbereik. Elk lied is op eigen 
wijze ontstaan. De ervaring van een dichter, de 

inspiratie van een componist, tijd en geschiedenis, 

alles is verweven met een lied. Zo gaat er achter elk 
lied een eigen, uniek verhaal schuil.  

Wanneer je die verhalen ontdekt is het als schatgraven 
in de schat der eeuwen. De parels van liederen liggen 

te wachten om ontdekt te worden. Wanneer je zo’n 

verhaal eenmaal kent, gaat een lied meer voor je 
leven, zing je het bewuster, beleef je het meer intens, 

klinkt het voorgoed anders. 
 

Op zondagavond 9 december 2012 hopen we 
predikant-organist Erick Versloot uit Woerden in ons 

midden te hebben. Hij neemt ons mee op een reis 

door de tijd door allerlei landen. We krijgen letterlijk 
en figuurlijk een beeld van dichters en componisten. 

We horen de geschiedenis van het ontstaan van een 
lied en soms ook welke geschiedenis een lied later in 

mensenlevens heeft geschreven. Hij doet dat poëtisch, 

met ernst en gein, op informatieve en meditatieve 
wijze in woord en spel.  

 
Zo zullen we met elkaar schatgraven en parels 

ontdekken in de Advents- en Kerstliederen. En 
uiteraard zullen we de liederen daarna ook met elkaar 

rondom orgel en/of piano zingen! Halverwege het 

programma zullen wij even pauzeren en is er tijd voor 
koffie. 

 
KORTOM, EEN AVOND DIE U NIET MAG MISSEN! 

 

Commissie V&T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Help de Voedselbank! 
 

Doe mee met de actie van de 
kindernevendienst!  
In de adventstijd vragen we u daadwerkelijk de 

Voedselbank  Schoonhoven te steunen. Het plan is 
ontstaan, omdat in de mini-kerstmusical die de 

kinderen van de kindernevendienst op 23 december 

gaan uitvoeren, de Voedselbank een belangrijke rol 
speelt. 

 
De Voedselbank Schoonhoven bedient vrijwel de hele 

Krimpenerwaard.  Zo’n honderd gezinnen maken er 
gebruik van. Er wordt goed gecontroleerd of die het 

wel echt nodig hebben. Vaak worden ze door de 

Sociale Dienst of het Maatschappelijk Werk naar de 
Voedselbank verwezen. Er zijn veel schrijnende 

gevallen. Mensen bijv. die door langdurige ziekte hun 
werk zijn kwijtgeraakt en zodoende financieel in zeer 

grote moeilijkheden zijn gekomen.  Er wordt 

geprobeerd zulke mensen te helpen door ze de weg te 
wijzen naar hulpverlenende instanties, zoals de 

schuldhulpverlening.  De Voedselbank draait volledig 
op vrijwilligers. Door een gedwongen verhuizing naar 

een nieuw pand, moet men maandelijks 1000 euro 

ophoesten, terwijl de vorige locatie gratis was. 
Geldelijke steun is dus zeer welkom.  

 
Hoe is de actie opgezet? 

Neem in de adventsperiode houdbare levensmiddelen 
en / of verzorgingsproducten mee naar de kerk. We 

denken bijv. aan: 

koffie /thee     
shampoo 
rijst      
zeep 
pasta /pastasaus    
tandpasta 
suiker 
witte bonen in tomatensaus 
 
U kunt ook op vrijdag  en zaterdag 7/8 december en 
14/15 december in de C1000 producten kopen en die 

in een krat zetten waar iemand van de 

kindernevendienst bij staat. We zoeken overigens 
nog mensen die ook een uur of een paar uurtjes 

daar willen staan. Graag aanmelden bij José 
Lankhaar (tel. 554843, e-mailadres:  

familie.lankhaar@upcmail.nl ). 

 
Op zondag 23 december hopen we een complete 

supermarkt in de kerk te hebben, zodat we meteen 
een decor hebben voor de mini-musical. 

Vertegenwoordigers van de Voedselbank hopen dan 
aanwezig te zijn om het resultaat van de actie te zien. 

Als u geld wilt geven, dan kunt u dat in de daarvoor 
bestemde spaarpot in de ontmoetings-ruimte stoppen.  
 

In de nieuwe Samenwijzer vindt u meer 
achtergrondinformatie.  

Laten we samen de actie voor de Voedselbank tot een 

succes maken! 
 

De leiding van de kindernevendienst 
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