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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: 
Ds. Ds. L. Schermers  

Eerste lezing II Kon 2: 1-15a  
Tweede lezing  II Tim 4: 9-18 

  

Voorbij de wolk 
van mijn verdriet 

licht jouw gelaat 
soms even op. 

  

Je bent ver weg 
en toch dichtbij, 

het licht 
dat jou omgeeft 

is ook in mij 
wanneer ik bid: 

ik geloof in de Liefde 

in geloof in het Leven 
ik geloof in het Licht 

waarin jij woont voorgoed. 
  

Voorbij de wolk 

van mijn verdriet 
raakt tijd 

de eeuwigheid. 
  

BLOEMSCHIKKING : 

 Loslaten en afscheid nemen is een moeilijke weg om 
te gaan. De profeet Elisa blijft bij Elia tijdens die tocht 

op weg naar zijn levenseinde. Drie plaatsen worden 
aangedaan die allemaal iets zeggen over de nabijheid 

van God in moeilijke momenten. Alle drie zeggen ze 
ook iets over toekomst die geopend wordt dwars door 

moeite en verdriet heen. Als laatste stap gaan de 

profeten door het water van de Jordaan. Water dat 
geen dreiging meer vormt, maar waar een weg komt 

om te gaan. Belofte van nieuw leven. 
Dat water omgeeft het eilandje in de schaal waarop 

we de samengebonden strengen zien, Elia en Elisa, 

mensen, die elkaar vasthouden, sterken, omgeven 
door de Geest van God. Tot het moment komt dat het 

tijd is om elkaar los te laten. 
Elisa houdt vast wat van waarde is, mag ervaren dat er 

ook voor hem een weg komt door het water. 
De stronk verwijst naar hen die ons zijn 

voorgegaan. 
  

* Kerst 

Kerst roept mensen op om samen te komen en te 

vieren dat er iemand naar hen toekomt: het kind 
Jezus, leven, God zelf. Op zondag 1 december begint 

Advent. Nu al bereiden veel gemeenten 
zich voor op de advents- en kerstperiode en de 

vieringen die daarbij horen. Ook dit jaar biedt de 

Protestantse Kerk diverse materialen en ideeën aan die 
van pas kunnen komen bij het vieren van Kerst. Zo is 

er een kerstkrant, de adventskalender met 
uitneembare ansichtkaarten, een kerstkalender voor 

kinderen en jongeren en een kerstspel voor gezinnen 

en jeugdgroepen. De musical Mama Maria vormt ook 
dit jaar weer een eigentijdse manier om het 

kerstverhaal bij kinderen en jongeren onder de 
aandacht te brengen. Dit overzicht aan materialen en 

ideeën wil helpen de viering van Kerst in uw gemeente 

vorm te geven. Ga naar www.pkn.nl/kerst. 
 
Adventskalender 

De adventskalender 
‘Met hart en ziel naar 

het licht’. Wilt u zich 
in de adventsperiode 

voorbereiden op 

kerst? De 
adventskalender Met 
hart en ziel naar 
het licht is daar een handig middel voor.  

U kunt de kalender neerzetten. Elk blad bevat een 
mooie afbeelding die als ansichtkaart verstuurd kan 

worden. Elke dag van de adventskalender heeft een 

bezinnende tekst om bij stil te staan op weg naar 
kerst. De zondagen hebben ‘zorg voor de ziel’, en 

vertellen de bijbelse verhalen van de stammoeders van 
Jezus: van Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. 

De maandagen zijn ‘muzikaal’ ingevuld met een 

liedtekst uit het Liedboek, waarbij ook steeds naar 
YouTube wordt verwezen om het lied te beluisteren.  

De dinsdagen bevatten een doordenker, de 
woensdagen bevatten wijsheid, de donderdagen geven 

iets om te doen, de vrijdagen geven een ‘vrome tekst’ 

en op de zaterdagen wordt gezwegen. 
De adventskalender kost € 6,- en is te bestellen via de 

webwinkel van de PKN  (www.pkn.nl) of telefonisch: 
030- 8801880. 

 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

…. mevr. Broekhuizen ter bemoediging 
…. dhr. Cor en mevr. Nel v.d. Schans wegens hun  

     40 jarig huwelijk 
  

Koster 

23-11 t/m 29-11 dhr. C. Hesse 
30-11 t/m 6-12 dhr. J. Klerk 

 
Kerkdienst zondag 1 december  

10.00 uur Ds. L. Schermers 
 

z.o.z. 

http://www.pkn.nl/kerst.
http://www.pkn.nl/


 
 

 
Zingen met hart en ziel  

Zondagavond 24 november 2013 om 19.30 uur 
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek 

Met medewerking van Nienke van Andel, Arie Versluijs 

en onze  ‘eigen’ cantorij 
Vanavond wordt er een zangavond georganiseerd met 

liederen uit het nieuwe liedboek, en rondom het 
jaarthema ‘Geloven met hart en ziel’. 

Tijdens deze avond zal Nienke van Andel, 

promovendus liturgiewetenschappen, meewerken en 
wat vertellen over het nieuwe liedboek. 

Zij zal verschillende invalshoeken gebruiken: 
'de redactie met hart en ziel aan het werk' - een aantal 

liederen waarbij een mooie anekdote uit het 
redactieproces te vertellen valt;  

'zingen over hart en ziel' - liederen waarin dit 

onderwerp voorkomt en  
'zingen voor je hart en ziel' - enkele liederen uit het 

liedboek die op moeilijke (of leuke) momenten in het 
leven tot je hart en ziel kunnen spreken; 

ook aan het feit dat het de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar is zal door Nienke aandacht worden 
geschonken. 

Het belooft een gevarieerde en boeiende avond te 
worden, dus noteer deze datum in uw agenda. We 

rekenen op uw stem! 
Als u een nieuw liedboek in uw bezit heeft, dan is het 

aan te raden deze mee te nemen. 

Vergeet niet ook vast de volgende data in te noteren: 
Vrijdag 17 januari 2014: filmavond, met een mooie 

film waarin het jaarthema wordt beleefd en geleefd; 
De datum voor de avond rond het thema Verantwoord 

Consumeren is nog in beraad. 

 
Tot vanavond! 

Commissie V&T 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Oudejaarsconference 

Wel zin in een oudejaarsconference, maar geen zin in 
gevloek en grof taalgebruik? Family7 organiseert dit 

jaar voor de eerste keer een oudejaarsconference voor 

christenen. De aftrap is een conference van Rob 
Favier, cabaretier/predikant/liedjesschrijver. 

Rob Favier: “Al vanaf het begin van dit jaar ben ik 
bezig met een lijstje om de belangrijke gebeurtenissen 

bij te houden. Inmiddels is dat natuurlijk al verwerkt 

tot een conference waar ik nog aan het bijschaven 
ben”. Over de inhoud van de conference wil de 

christelijke cabaretier nog niet veel kwijt: “Het moet 
wel een verrassing blijven wat er gaat komen, maar de 

naam van de voorstelling kan ik alvast verklappen: ‘Zo 
waarlijk helpe ik God almachtig’. 

De opnames zijn vrijdagavond 20 december om 20.00 

u in Theater De Lampegiet in Veenendaal. Kaarten 
kosten € 15,-- p. stuk en zijn verkrijgbaar via de 

website van het theater www.delampegiet.nl of 
telefonisch bij het bespreekbureau: 0318-540141 (di. 

t/m vr. 10.00-14.00 u en vr. 18.00-21.00 u) Het 

programma wordt op oudejaarsavond vanaf 21.30 u 
uitgezonden op Family7 . 

  
Meer informatie op de sites van Rob Favier 

(www.robfavier.nl) en Family7 
(www.family7.nl/family7-nieuws). 

 

                                           

http://www.delampegiet.nl/
http://www.robfavier.nl/
http://www.family7.nl/family7-nieuws

