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De diensten
Vandaag
Nieuwjaarsdienst met doventolk
09.30 ds. Annette Driebergen
19.30 ds. J. Wolleswinkel uit
Meerkerk
Ochtendcollecte voor de kerk
Avondcollecte voor Plaatselijk
Missionair Werk
Volgende week 14 januari
09.30 mw. N. Rijneveld-Schep uit
IJsselstein
19.30 ds. H.C.L. Boot uit Brandwijk
Collecte voor de kerk

Kerkbloemen

Lief en leed
Voor Koen, Elsbeth, Len en Chang Verspuij
breekt een intensieve tijd aan. Komende
dinsdag staat Chang een ingrijpende operatie
aan zijn voeten te wachten. Die operatie krijgt
vervolg in een langdurig traject van revalidatie.
Dat zal van hen alle vier veel vragen. We
wensen hun moed voor de komende dagen en
kracht en nabijheid van God en mensen voor
de tijd die voor hen ligt.
Chang zal het erg leuk vinden om kaarten te
krijgen. Zijn huisadres is daarvoor het handigst!
Bets Oosterbeek had geen goede start van het
nieuwe jaar. Door een val brak zij op 1 januari
haar heup en moest worden opgenomen in het
Beatrixziekenhuis. Daar is ze ondertussen
geopereerd en in afwachting van een plek om
te kunnen herstellen en revalideren. Gelukkig
is ze vol goede moed!
Zo begint 2018 voor sommige gemeenteleden
direct met zorg. Anderen hebben die zorg
meegenomen over de drempel van het nieuwe
jaar. We bidden voor hen.
Janneke de Bruijn verhuisde op 1 december
naar een nieuw huis. Ze is erg blij met haar
nieuwe plek en wil die graag laten zien. Er is
open huis op zaterdag 13 januari tussen 13.00
en 17.00 uur. Van harte welkom! Het adres:
ASVZ Locatie Laagdalem - Laagdalemseweg 707 - 4208 BA Gorinchem.

De bloemen zijn deze week
gebracht bij dhr. H. Hoffman, met
de hartelijke felicitaties voor zijn
verjaardag.

Annette Driebergen

Organist
Ochtend: Pim Lodder
Avond: John Schultink

Ouderling van dienst
Sjaak Bak

Collecteopbrengst 31-12
Kerk: € 559,05

Kinderwoorddienst
Jiska Wallaard en
Alie van den Bosch

Kinderoppas
Annieke Slob-de Groot en
Marjolein van Pelt

Keukendienst
Ochtend: Annemiek Bos en
Dick en Marjan de Bruijn
Avond: André en Bartha van der
Ham

Kerkauto
7-1 fam. den Hartog-Levasier
14-1 fam. Hoeke-de Wildt

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

Van de pastor I
Heil en zegen voor 2018
Afgelopen woensdag was ik voorganger in de Alledagkerk aan het Begijnhof in Amsterdam bij de Nieuwjaarsdienst. Ik
las een gedichtje voor dat ik hier ook wil doorgeven. Het is van Guido Gezelle.
Ik wens u
Ik wens u
een jaar als een alfabet
met alle letters van A tot Z
van arbeid, blijheid en creativiteit
tot zegen, zon en zaligheid.
In de dienst stonden we stil bij wat ´zegen´ is: goede woorden zeggen, goede daden doen en elkaar aanbevelen onder
de hoede van de Eeuwige. Als we dat doen, wordt het vast een jaar als een alfabet! Heil en zegen gewenst voor 2018.
Zondagmorgen kunnen we elkaar onder het genot van koffie of thee - mét iets lekkers - persoonlijk alle goeds voor
het nieuwe jaar wensen!

Bij de dienst van komende zondagmorgen

Zo dicht bij 6 januari – feest van Driekoningen – kan het niet anders dan over het verhaal van de magiërs uit het
Oosten gaan, te lezen in Matteüs 2: 1-11. Als enige van de vier evangelisten laat Matteüs hen verschijnen bij het
pasgeboren kind. Niet in de stal trouwens, maar gewoon in een huis. Het is een prachtig verhaal met een diepe laag
die vanuit het Oude Testament meekomt. We moeten misschien wat ‘pellen’ om het verhaal van alle extra ballast te
ontdoen. In de loop van de kerkgeschiedenis is er best veel aan deze geschiedenis verkleefd geraakt: het aantal
wijzen, hun namen, leeftijd en afkomst. Waarom ze verschijnen? Laat u verrassen! Het thema: ‘Verrassing!’

Gesprekskringen ´Deel je geloof´ en ´God is niet te vangen´
Op donderdag 11 januari is er weer een avond ‘Deel je geloof’, bedoeld voor gemeenteleden tussen de 20 en 40 jaar.
Om samen geloof, twijfel en hoop te delen. Tot nu toe is het altijd verrassend en vaak verrijkend. Welkom, ook als je
alleen een keertje sfeer wilt proeven!
Op dinsdag 16 januari start de gesprekskring ´God is niet te vangen´, in gesprek over het boek met deze titel van ds.
Jan Offringa. Er heeft zich al een aantal deelnemers gemeld. Wie nog wil meedoen, is welkom. Laat het even weten,
zodat je de informatie vooraf ontvangt!
Annette Driebergen

Van de pastor II
Week van Gebed in Noordeloos
Van 21-28 januari vindt in Nederland de ‘Week van het Gebed voor eenheid van de kerken’ plaats. Het thema van de Week van
Gebed is ‘Recht door zee’. Het thema is ontleend aan het danklied van Mozes en Mirjam, dat ze zingen nadat het volk Israël door
de Schelfzee is getrokken. Centrale Bijbeltekst is Exodus 15: 1-21. Het thema is afkomstig van christenen uit het Caribische
gebied.
De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en Missie Nederland. Christenen in Nederland komen in de
Week van Gebed rondom dit thema samen voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ook in
Noordeloos zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten.
Ze vinden plaats van maandag 22 t/m vrijdag 26 januari van 19.00 tot 20.00 uur.
Plaats: de School met de Bijbel, Singel 2.
Iedereen is hartelijk welkom om met elkaar te luisteren naar de Bijbel en te bidden. De Week van Gebed is bij uitstek de
gelegenheid om elkaar, als christenen van allerlei kerken en groepen, te ontmoeten en samen te bidden tot God. De avonden
worden achtereenvolgens geleid door mensen uit de drie kerken van Noordeloos.
Organisator is de Interkerkelijke Werkgroep Evangelisatie. Voor meer informatie kunt u kijken op www.weekvangebed2018.nl ,
een mail sturen naar int.werkgroep@gmail.com of bellen naar Irma de Jong via 0183-351097.

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.

Column

Opruiming
In een halfslachtige poging van de winter zich te laten gelden, lag er even wat sneeuw, maar verder lijkt deze zich bij de lange
reeks slapjanuswinters te voegen. Hoe komen we die lange grijze oudejaarsdag regenmisère door. Gelukkig zijn er
kerstboomlichtjes- laat maar staan nog een weekje- en het allerfijnste: de houtkachel.
Ik draai de oude tiktak klok op, die mag vandaag heel toepasselijk meedoen. Een spelletje spelen lijkt me niet verkeerd, maar
hoe krijg ik huisgenoten zo ver? Gedachtig een lijfspreuk: ‘Begin nooit de dag in de rommel van gisteren’ besluit ik ‘de dag’ te
verruimen naar ‘het jaar.’ Er is genoeg te doen, om te beginnen de volle lectuurmand. Met zoveel dat toch écht gelezen moet
worden is snel leeg maken geen optie. Beter de hele mand rigoureus in de papiercontainer gekiept. Digitaal idem dito, een
volle mailbox en het overzicht kwijt… zou ik het wagen?
En dat is nog in het klein, eigenlijk moet de zolder nodig opgeruimd… Levensrestanten tot nu toe bewaard. Waarom?
Het nageslacht zit hier echt niet op te wachten. Ja, zo’n dochter was ik zelf wel. Schatten verzamelen tussen oude meuk van
m’n ouders was voor mij een feestje. Maar geen illusie dat het hier zo zal gaan. Toch kan ik mezelf er niet toe zetten, dierbare
dingen zoals moederdagcadeautjes zomaar weg te doen. Al helpt het om te denken aan vergankelijkheid. Júist deze dag
waarbij van oudsher in de kerk Ps. 90 wordt aangehaald. Tenslotte gaan we allemaal net zo naakt als we gekomen zijn. Dus
moet alles wat niet nieuwjaar waardig bevonden is hopla de kliko in. Via een zelf uitgedacht ingenieus systeem door het
bijkeukenraam. Trek maar aan het touwtje en het deksel gaat open. En eenmaal de smaak te pakken kan het misschien geen
kwaad ook onze hersenpan even te ragebollen…
Roos

Heeft u nog boodschappenzegels over voor de boodschappenpakketten van de Emté of Plus, dan houdt de voedselbank zich
graag aanbevolen voor onze 70 gezinnen. Wij maken ze heel blij met zo’n pakket.
De zegels kunt u in de melkbus in de hal van de kerk achterlaten of aan mij geven.
Ik zorg dat ze bij Voedselbank Giessenlanden-Zederik komen.
Conny van Tussenbroek, coördinator winkelacties Voedselbank Giessenlanden-Zederik

