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Zegen naar Sint Patrick  
De Heer zij voor u 

om u de juiste weg te wijzen 
  

De Heer zij achter u 

om u in zijn armen te sluiten 
en u te beschermen tegen gevaar 
  

De Heer zij onder u 

om u op te vangen 

wanneer u dreigt te vallen 
  

en de Heer zij in u 
om u te troosten als u verdriet hebt 
  

De Heer omgeve u 

als een beschermende muur 

wanneer anderen over u heen vallen 
  

en de Heer zij boven u 
om u te zegenen 
  

Zo zegene u God de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest 
  

Vandaag en morgen 

en in de eeuwen der eeuwen. 

     Amen. 
THEMA : 

Het thema voor de adventstijd en Kerst 2012 
is : UITZICHT.  

In deze tijd waar het licht van de zon almaar 
minder schijnt, zien wij uit naar het licht 

van Kerst. 

Hoe donker het buiten en in de wereld ook is, 
er is uitzicht op de geboorte van het Licht 

dat met Kerst schijnt in de duisternis. 
 

SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN : 

Dit jaar is gekozen voor de bet. 
De beet, bet of  beis is de tweede letter uit  

het Hebreeuws alfabet. 
In de schikking hebben we de bet centraal 

staan. De letter moet van links naar rechts 
gelezen worden en als je de letter ziet dan 

lijkt het op een huis. 

Het betekent ook huis. 
De eerste letter iun Genesis en daarmee in de 

Bijbel begint met de bet en daar zit 
onmiddellijk een verhaal aan vast, want elke 

letter in het Hebreeuwse alfabet heeft een 

symbolische betekenis. 
 

 

 
De bet vertelt dat je grond hebt onder je voeten, 

een dak boven je hoofd en een beschermende 
muur in de rug, je kunt het huis aan de 

voorkant verlaten en het leven en het Licht 

tegemoet gaan. 
De toekomst is open. 

Het drukt het basisvertrouwen uit dat God je 
leven heeft gewild, er is een huis voor je in 

en na dit leven. 

De kaars die bij de opening van het huis 
brandt symboliseert dat de mensen die 

overleden zijn hun aardse huis hebben verlaten 
en zijn  opgenomen in het LICHT van de  

Eeuwige. 
Onze dierbaren in dit LICHT te zien kan ons 

troosten en de pijn van het gemis verzachten.   

SYMBOLIEK IN DE LEZING. 
Openbaring 1 vers 8. 

De alfa en de omega drukken uit dat het 
oneindige LICHT er is in het begin en aan het 

einde van het leven. 

Het LICHT was er bij je geboorte en is er als 
je dit leven gaat verlaten. 

Het is als een crikel waarin begin en einde 
in elkaar overvloeien.  

 

Gespreksgroep 
Op dinsdag 27 november hopen we als gespreksgroep 

“Bijbelse beelden en hun geheim” weer bij elkaar te 
komen. Ieder die zin heeft mee te doen is van harte 

welkom om 20.00 uur in de kerkenraadskamer. 
Namens de groep, Margreet Gouwens-de Gier. 

 

 
 

 
 

 

Koster 
24-11 t/m 30-11 dhr. H. Broekhuizen 

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

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

….. dhr. H. Spruijt na ziekenhuisopname 

  
Kerkdienst zondag 2 december 
10.00 uur ds. v. Dorsten 

                

 
 

z.o.z. 
 



 
 

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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