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Jacobus 

Beste mensen rondom de Ontmoetingskerk 

Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig zicht is. 

Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je iets van God 

verwacht, 

een wereld waar het licht is. 

 

Advent is kijken naar wat komt, zoals toen, lang geleden. 

Er werd een kind van God verwacht, een kind vol kracht, 

een kind dat zorgt voor vrede. 

 

Advent is kijken naar wat komt, advent is durven hopen. 

Het kerstkind is een nieuw begin, we slaan een weg van vrede in, 

die moet je verder lopen. 

 

Advent is kijken naar wat komt, advent is durven dromen, 

Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is 

en dat zijn rijk zal komen. 

 

(G. Brokerhof-van der Waa) 

 

Bij de zondag 

Deze zondag verwelkomen we van harte  Ds. Mark Boersma uit 

Ruinen. Het is de eerste keer dat hij bij ons voorgaat. 

Fijn dat hij deze zondag Betty kan vervangen. 

 

 

1e collecte: Werelddiaconaat - Colombia 

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten iedere dag 

zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving 

met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van 

de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in op 

de vuilnisbelt. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting 

Kleine Arbeider, partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze 

kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om zo hun 

kansen op een betere toekomst te vergroten. 

 

 

Weeksluiting in Zantingehof 

De bewoners van het Tonckenshuys en de Molenhof zijn 

vanavond (vrijdag 25 november) van harte welkom bij de 

weeksluiting. 

Aanvang 19.00 uur. 

Hartelijke groet, Roelie Stevens 

 

Agenda 

 

Vrijdag 25 november – 18.00 uur 

Walking dinner 

Zaterdag 26 november – 10 – 12 uur 

Adventschikking 

 

Collectes 

1e collecte Kerk in Actie – 

Adventscollecte Werelddiaconaat – zie 

toelichting in de kolom hiernaast 

2e collecte Kerk 

3e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen 

 

Liturgie 

27 november 2022 – Ds. M. Boersma 

uit Ruinen. 

Organist: Harry Bosma 

 

Liederen en Schriftlezing:  

Zingen: NLB 25: 2 – en  6  

Zingen bij de gitaar: Uw woord is een 

lamp voor mijn voet en een licht op 

mijn pad  

Zingen: NLB 444: 1, 3 en 5 

Schriftlezing: Jesaja 40: 1- 11  

Schriftlezing: Jacobus 5: 5-11  

Zingen: NLB 286: 1, 2, 3 

Overdenking 

Zingen: NLB 283: 1-4 

Dank- en voorbeden 

Slotlied: NLB 442: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerstmarkt 

Over 2 weken is het zover: 10 december - Kerstmarkt!! 

We zijn volop bezig met de voorbereidingen: er is advocaat 

gemaakt (in de groene kast al te koop!), de huisgemaakte 

producten zijn klaar, er is gezaagd, getimmerd en geverfd. In het 

halletje van de kerk kunt u al een voorproefje zien. 

Ook zijn de middenstanders gevraagd of zij weer een prijs(je) ter 

beschikking willen stellen voor het rad van Avontuur.  Prachtige 

cadeautjes konden we ophalen. 

Op de inbrengavonden heeft u spullen gebracht waar we mee 

aan de slag kunnen om prijspakketten te maken. 

En dan de boeken: heel veel dozen en tassen stonden zomaar in 

de consistorie. Door de boekenmannen netjes gesorteerd en 

klaargemaakt voor de verkoop. 

We gaan nog 2 weken flink aan de slag om er 10 december weer 

een onvergetelijke Kerstmarkt van te maken!! 

 

De kerstmarkt commissie: Peter, Leonie, Koen, Karoliene, 

Herma, Harjo, Gerry 

 

P.s: mocht u 10 december vervoer nodig hebben om de 

Kerstmarkt te bezoeken bel met 06 13239751 en wij regelen dat 

u opgehaald wordt. Ook voor een rolstoel is dat mogelijk. 

 

P.s. 2: om uw betaling op de Kerstmarkt te vergemakkelijken 

kan dit met een QR code. Ook is er een pinapparaat. 

 

Orange the world 

Als kerk kregen we de vraag mee te doen aan de wereldwijde 

campagne “Orange the World”. Een internationale campagne 

om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes. 

De campagne loopt van 25 november, de Internationale Dag 

tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de 

Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. De kleur 

oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van 

geweld tegen vrouwen en meisjes. In deze periode worden in 

meer dan 100 landen uiteenlopende acties in gang gezet om 

een bijdrage te leveren aan het bestrijden van geweld tegen 

vrouwen en meisjes.  

Als kerkenraad hebben we besloten dit te doen in de vorm van 

het plaatsen van een oranje lichtje voor het raam gedurende 

deze periode. De deelnemers van de Stamtafel hebben een 

aantal lichtjes gemaakt voor in de kerk. Wie dit wil kan thuis een 

lichtje maken en plaatsen.  

Zo doe je het: neem een glazen potje, beplak deze met oranje 

vliegerpapier en plaats daarin een waxinelichtje. Aanstaande 

zondag liggen er in de kerk velletjes vliegerpapier.  

Ongelukkigerwijs valt deze campagne samen met het 

wereldkampioenschap voetbal. Mogelijk kan dit bij mensen 

gemengde gevoelens oproepen wat betreft het meedoen er 

aan.  

 

 

Kopij nieuwsbrief  

 

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 

sturen naar: 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  

 

Voor meer informatie zie Website: 

www.deontmoetingskerk.nl  

 

Facebook 

 

Nieuwsbrief lezen 

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te 

lezen op onze website 

https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuw

sbrief 
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