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De diensten

Lief en leed

Organist
Pim Lodder

Vandaag
09.30 ds. J. Wolleswinkel uit
Meerkerk
19.30 ds. Annette Driebergen
Collecte voor de kerk
Volgende week 7 januari
Nieuwjaarsdienst
09.30 ds. Annette Driebergen
19.30 ds. J. Wolleswinkel uit
Meerkerk
Ochtendcollecte voor de kerk
Avondcollecte voor Plaatselijk
Missionair Werk

Kerkbloemen

Op de drempel tussen Oud- en Nieuwjaar
startte Jos van den Berg met een nieuwe
behandeling in Breda. Na de teleurstelling van
de uitslag eerder deze maand is er nu toch
weer iets van perspectief. Via immunotherapie
wordt getracht zijn ziekte af te remmen. In
eerste instantie zal het om zes behandelingen
gaan. We leven mee met Jos en Nel en wensen
hen moed en vertrouwen!
Voor Klaske Hoffman stopt het dagelijks heenen-weer naar Waalwijk voor behandeling. Het
is nu afwachten of het deze lange serie zijn
uitwerking blijft hebben. Het betekent niet dat
er nu rust komt, want in het nieuwe jaar
worden opgeschorte behandelingen
voortgezet. Maar deze intensieve tijd is achter
de rug en dat is voor Klaske en Hans een
opluchting. Fijn dat jullie dit samen hebben
kunnen doen!

Bij de dienst op Oudejaarsavond

De bloemen zijn deze week naar
Arie Harrewijn gegaan, ter
bemoediging.

Oudjaar en zondag, dat levert een bijzondere
combinatie op. Een dag die meer dan anders
op 31 december in het teken van bezinning
staat.
In de Oudejaarsdienst (die om 19.30 uur
begint) lezen we twee bijbelgedeeltes: Psalm
150 en Numeri 6, 22-27. De psalm is een loflied
om wat God heeft gedaan. Op hoge toon
wordt God geprezen om zijn nabijheid. Is dat
op onze toonhoogte?
Uit Numeri lezen we de zogeheten
Aäronitische zegen, die we kennen van het
eind van een kerkdienst.
Wat is zegen eigenlijk? Dat zijn wat vragen
waarover we nadenken in deze dienst. Het
thema: In het licht van Gods zegen.

Ouderling van dienst
Willy Lodder

Collecteopbrengst
De opbrengst van de collecte
voor de kerk in de dienst op
zondagmorgen 24 december
2017 bedraagt € 229,28.
Opbrengst van de
kerstnachtdienstcollecte 24/12
voor Amnesty is € 587,97
De opbrengst van de collecte
25/12 VM voor Kinderen in de
Knel is € 612,81

Kinderwoorddienst
Dinie Haag en Leo Kool

Kinderoppas
Cora Klein-Hofman en
Tessa Zijderveld

Keukendienst
Ochtend: Willy Lodder en
Peter Oosterlee

Kerkauto
24-12 fam.Bronkhorst-van Vuren
31-12 fam. Kon-Dubbeldam

Jarig in januari
10-1 mw. D. Slob
29-1 mw. B. Oosterbeek-Duijm

Van de pastor I
Terugblik op het Kerstweekend
We beleefden met elkaar een bijzonder Kerstweekend. In de diensten op Kerstavond en Kerstmorgen, beiden met
hun eigen toon en klank, verstild én feestelijk. Dank aan ieder die een bijdrage had aan alle voorbereiding en
uitvoering!
Het weekend werd ook bijzonder door de Herdertjestocht, die na een eerdere editie in 2012 een vervolg kreeg als
samenwerkingsproject tussen de jeugdouderlingen van de Ontmoetingskerk en de Hervormde Gemeente. Mooi dat er
zoveel jonge (en iets oudere) bezoekers hebben meegewandeld die zo heel concreet het verhaal van Kerst
meemaakten. Wie beelden daarvan wil zien, kan terecht bij deze link:
https://www.myalbum.com/album/DPFReSVwJjLB

We gaan de drempel naar een nieuw jaar over. Deze dagen roepen altijd terugblikken en vooruitkijken op.
Terugblikken naar wat was aan liefde, goedheid en kracht, maar ook aan zorg, moeite, afscheid en loslaten.
Vooruitkijken kan vol verwachting en met gretigheid om wat komen gaat, maar ook met een bezwaard hart en onrust
om wat het nieuwe jaar gaat brengen. We bevelen elkaar aan onder de hoede van onze God en gaan in vertrouwen
dat we niet alleen op weg hoeven. In de dienst op Oudejaarsavond zullen we als slotlied lied 416 zingen, het lied dat
zo’n belangrijke plek heeft in het leven van veel mensen. Om elkaar en onszelf mee te geven:
‘Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn’.
Mede namens Ad bedankt voor alle goede wensen rond deze feestdagen. We wensen iedereen een goede
jaarwisseling en heil en zegen voor 2018.
Annette Driebergen

Een bijzondere doopviering
In het najaar kwam er een bijzondere vraag: ‘Zou onze dochter Eszter in de Ontmoetingskerk gedoopt mogen
worden?’ De vraag kwam van een Hongaars echtpaar dat deels in Noordeloos en in deels in Hongarije woont. De
kleine Eszter is op 9 februari 2016 in Noordeloos geboren.
In de kerkenraad is uitgebreid gesproken over die vraag. De vraag valt namelijk buiten de kaders van onze kerk(orde).
In officiële termen zou je kunnen zeggen dat zo’n doop niet mag wanneer ouders (of één van hen) geen lid zijn van de
betreffende kerk. Tegelijk waren we verheugd over die vraag, want we hoorden erin een verlangen om ook dit kind
zichtbaar te verbinden met God en zijn wereldwijde gemeente. En wie zijn wij dan om dat tegen te houden? We
geloven toch dat mensen altijd belangrijker zijn dan regels? Het antwoord werd dus van harte: ‘Ja, dat mag!’
Komende zondag is het zover. In een kleinschalige viering zal in de middag de doop worden bediend aan Eszter
Mónika Batári, dochter van Mónika Majoros en Péter Batári, zusje van Dominika.

Van de pastor II
Koffie in de pastorie

In januari 2017 begon ik met het initiatief om één ochtend in de maand een ontmoetingsmoment in de pastorie te creëren. Het
eerste jaar daarvan zit er dus op! Ik ben blij met de belangstelling die ervoor bestaat; het geeft spontane contacten, leuke
ontmoetingen, mooie verrassingen en soms verbinding tussen mensen die elkaar wel van gezicht, maar niet van naam kennen.
Reden genoeg om ermee door te gaan!
Daarom: van harte welkom op donderdag 4 januari tussen 10 en 12 uur. Een mooie gelegenheid om elkaar het goede te wensen
voor een nieuw jaar, een vraag te stellen of gewoon even uit je eigen huis te zijn.

Voor 2018: Wijkontmoetingsavonden
Wie in deze periode de nieuwe agenda voor 2018 invult, doet er goed aan om alvast de data van de wijkontmoetingsavonden te
noteren.
In januari en februari hopen we elkaar als gemeenteleden te ontmoeten rond het thema van de afgelopen startzondag:
Kerkproeverij. U kunt rekenen op een gevarieerd programma van verdieping en gezelligheid.
De data zijn:
dinsdag 30 januari,
dinsdag 30 januari,
maandag 5 februari,
woensdag 7 februari,

14.30 uur:
20.00 uur:
20.00 uur:
20.00 uur:

groothuisbezoek voor ouderen,
wijk 1 (Annemiek Bos) en wijk 6 (Mijnie van Wingerden),
wijk 2 (Willy Lodder) en wijk 5 (Sjaak Bak),
wijk 3 (Conny van Tussenbroek) en
wijk 4 (Antoinette van der Garde).

In januari volgt verdere informatie.

Zangworkshop
Eén van de volgende activiteiten van De Bouwplaats is een zangworkshop met Marten Kammenga uit Harderwijk.
Hij hoeft niet of nauwelijks aanbeveling, want velen van u hebben in het verleden al met hem kennisgemaakt en genoten van
zijn muzikaliteit.
Op zaterdag 20 januari 2018 verzorgt hij van 11 tot 16 uur een zangworkshop. Vanuit De Bouwplaats wordt voor een lunch
gezorgd.
De liederen die op die dag op het programma staan, krijgen een plek in de dienst van zondag 21 januari. Daarmee belooft dat
een bijzonder weekend te worden.
Meezingen? Vanaf komende zondag ligt er op de tafel bij de ingang van de kerk een inschrijfformulier.
Voor wie dat lastig is: bellen (854232)of mailen (predikant@ontmoetingskerk.nl) kan ook.

