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De diensten
Vandaag
09.30 mw. N. Rijneveld-Schep uit
IJsselstein
19.30 ds. H.C.L. Boot uit Brandwijk
Collecte voor de kerk
Volgende week 21 januari
09.30 ds. Annette Driebergen
19.30 viering Heilig Avondmaal
o.l.v. ds. A.J.O. van der Wal uit
Hoofddorp
Ochtendcollecte voor de diaconie
Avondcollecte voor het project

Kerkbloemen

De bloemen zijn deze week gebracht
bij mw. J Bak-Paulus met de hartelijke
felicitaties voor haar verjaardag.

Lief en leed
Bets Oosterbeek verhuisde van het
Beatrixziekenhuis naar het Gasthuis. Daar
zal een lang proces van revalidatie
plaatsvinden. Ze is dapper en tegelijk
reëel. Voor wie haar een groet wil sturen
het adres:
Het Gasthuis
afd. revalidatie en herstel
kamer 28
Banneweg 61
4204 AA Gorinchem
De operatie van Chang Verspuij is achter
de rug. Tot nu toe is het een zware week
voor hem en dus ook voor de rest van het
gezin. We hopen en bidden met hen dat de
ergste dagen nu achter de rug zijn en dat
Chang in de loop van deze week weer naar
huis kan komen.
Met woorden uit het Nieuwe Liedboek
voor iedereen die zorgen kent:
Wanneer wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet verlopen in angst.
Laten er mensen zijn
die ons vasthouden
en God, doe zelf uw naam eer aan
en laat u vinden als wij u zoeken. Amen
Annette Driebergen

Organist
Ochtend: Peter Veen
Avond: Bert Kruis

Ouderling van dienst
Henri Kon

Collecteopbrengst 7 januari
Kerk € 322,55
Plaatselijk Miss.Werk € 53,20

Kinderwoorddienst
Marijke Buizert en
Conny van Tussenbroek

Kinderoppas
Elsje den Hartog-de Bruijn en
Laura Oosterbeek

Keukendienst
Ochtend: Anne en Maartje
Aantjes-Lodder
Avond: Peter Oosterbeek en
Annelies van de Kolk

Kerkauto
14-1 fam. Hoeke-de Wildt
21-1 fam. vd Ham-Koorevaar

Jarig in januari
29-1 mw. B. Oosterbeek-Duijm

Kerststalletjes
Zin in Kunst schrijft hierover op
op pagina 8

Van de pastor I
Bij de dienst op 21 januari
In de morgendienst op 21 januari horen we wat de muziekworkshop onder leiding van Marten Kamminga op 20
januari heeft gebracht. In deze doopdienst zal het gelegenheidskoor van zich laten horen. Om te zorgen dat iedereen
een stem heeft op die dag, wordt er voor de dienst al geoefend. Zorg dat u op tijd in de kerk bent, volgende week!
Vanaf 9.15 uur worden we meegenomen in het enthousiasme van Marten Kamminga.

Wijkontmoetingsavonden
Aan het eind van deze en het begin van volgende maand zijn de wijkontmoetingsavond gepland. Eerder hoorde u al
de data.
Hier een overzicht van plaats en mogelijkheid tot opgeven. Er is een mooi programma samengesteld om met elkaar in
gesprek te komen over het jaarthema van dit seizoen: Kerkproeverij, de kerk als open huis.

Dinsdag 30 januari, 14.30 uur: groothuisbezoek voor ouderen
Plaats: Conny van Tussenbroek, Fluitekruid 1, Hoogblokland
Opgeven: c.v.tussenbroek@gmail.com of 563644
(voor vervoer kan worden gezorgd)
Dinsdag 30 januari, 20.00 uur: wijk 1
Plaats: Annemiek en Floor Bos, Botersloot 12, Noordeloos
Opgeven: annemiek@woninginrichtbos.nl of 581217
Dinsdag 30 januari, 20.00 uur: wijk 6
Plaats: Mijnie van Wingerden, De Schans 97, Hoornaar
Opgeven: mijnievw@gmail.com of 06-10763858
Maandag 5 februari, 20.00 uur: wijk 2
Plaats: Piet en Gerry Bronkhorst, Laantje 6, Noordeloos
Opgeven: palodder@hetnet.nl of 582149
Maandag 5 februari, 20.00 uur: wijk 5
Plaats: Sjaak en Jacky Bak, Minkeloos 61, Hoogblokland
Opgeven: sjaakenjacky@gmail.com of 581794
Woensdag 7 februari, 20.00 uur: wijk 3
Plaats: Gonda en Arie Romeijn, M. Trappenburgstraat 48, Noordeloos
Opgeven: c.v.tussenbroek@gmail.com of 563644
Woensdag 7 februari, 20.00 uur: wijk 4
Plaats: Aria en Teus Bor, Noordzijde 29, Noordeloos
Opgeven: davdgarde@gmail.com of 582117
Wie niet in de gelegenheid is om te gaan naar de avond in eigen wijk, is natuurlijk welkom in een andere wijk!

Gesprekskringen ´Deel je geloof´ en ´God is niet te vangen´
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

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.

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.

Gereformeerde kerk De Voorhof in Andel heeft een creatieve manier bedacht om geld in te zamelen voor een beamer.
Het idee heet: Psalmpje.nl . De bedenker heet Henk van Noorloos en hij omschrijft het zo:
Psalmen zijn tijdloos en verdienen meer aandacht buiten het kerkgebouw dan alleen als rouw- of trouwtekst, zeker in deze tijd
van kerkverlating in ons land.
Psalmpje.nl biedt de mogelijkheid om op een luchtige wijze toch te laten zien wat jou beweegt, wat ons beweegt!
Help dus mee, het is niet duur, In heel Holland een Psalmpje aan de muur!
Het is een wanddecoratie welke kan worden samengesteld uit minimaal zes of meer psalmpjes.
Een psalmpje is een kleine grafische tekening bij een Bijbeltekst uit het boek Psalmen.
Er zijn speciaal voor Psalmpje.nl honderdvijftig ontwerpen gemaakt, voor iedere Psalm een.
Naar eigen keuze in vier verschillende pasteltinten, of op transparant populierenhout mét of zonder liedtekst.
Door blankhouten plankjes te bestellen kunt u ook eigen foto’s toevoegen.
Door al deze variaties is er heel veel vrijheid om een decoratie samen te stellen die precies bij de eigen smaak en voorkeur
passen.
Op de website https://www.psalmpje.nl/over-ons/ kunt u er meer over lezen.

Van de kerkenraad
Voordrachtsformulieren verkiezing nieuwe ambtsdragers 2018
In juni 2018 zullen de volgende 7 ambtsdragers aftreden:
Henk van Achterberg (voorzitter)
Sjaak Bak en Conny van Tussenbroek (wijkouderling)
Jolanda den Toom-van der Meulen (jeugdouderling)
en Arie Aanen, Margriet IJzerman-Korevaar en Martin de Jongh (diaken).
De kerkenraad nodigt alle leden van 16 jaar en ouder, alsook gastleden en vrienden van onze gemeente, uit om
namen van gemeenteleden voor te dragen voor de vrijkomende ambten. Hierbij gelden de volgende regels:
o Er kunnen alleen belijdende en doopleden worden voorgedragen. Doopleden leggen, als zij het ambt aanvaarden,
Belijdenis van het Geloof af voordat ze in het ambt worden bevestigd.
o Na een ambtsperiode wordt een persoon binnen twee jaar niet weer als ambtsdrager benoemd.
o De partner van een vertrekkende ambtsdrager kan niet direct aansluitend worden benoemd.
Zoals eerder in de gemeentebrief gecommuniceerd, zijn ten opzichte van voorgaande jaren enkele wijzigingen
aangebracht in de procedure, met als doel het iets makkelijker te maken voor u.
Het voordrachtsformulier wordt binnenkort bij u thuis bezorgd en treft u als bijlage (klik op bijlage om
voordrachtsformulier te openen) bij deze gemeentebrief en er zijn ook formulieren beschikbaar in de kerk (kast in
de hal). De formulieren kunnen in de melkbus in de kerk worden ingeleverd, maar u kunt de namen voor de ambten
nu ook per mail versturen aan de scriba. Het is mogelijk om meerdere namen voor te dragen per ambt.
Het draagvlak voor ambtsdragers is belangrijk. De kerkenraad waardeert het dan ook zeer als veel mensen uit de
gemeente meedenken over wie de vrijkomende ambten goed kunnen invullen. Uiterste inleverdatum is zondag 4
februari 2018.
Hartelijk dank voor uw meedenken!
Caroline Vreugdenhil, scriba
scriba@ontmoetingskerk.nl

Bericht van de preekregelaars
Vanaf aankomende week gaan de Preekregelaars weer voor U aan het werk om het preekrooster van 2019 in te
vullen. Als U nog wensen of nieuwe namen in wilt dienen dan mag en kan dat nog. Als het nieuwe namen zijn dan
graag met een kloppend mailadres of telefoonnummer.
We gaan weer ons uiterste best doen om een gevarieerd rooster samen te stellen!
U kunt uw suggesties doorgeven aan Emmy den Hartog en aan mij. Onze e-mailadressen staan in het kerkboekje!
Jo van Mourik

Zin in Kunst

Zin in Kunst
Aanstaande zaterdag, 13 januari, gaat de commissie ‘Zin in Kunst’ de tentoonstelling van de kerststalletjes opruimen.
Maar… aangezien niet op alle stalletjes en/of de onderdelen daarvan namen zijn vermeld, is het een probleem om ze
weer aan de juiste eigenaar terug te geven.
Ons verzoek is daarom:
Wilt u zo vriendelijk zijn om zaterdag 13 januari tussen 10.00 en 12.00 uur uw kerststalletje(s) te komen ophalen
in de kerk?
We zouden uw hulp bijzonder op prijs stellen.
Bent u niet in de gelegenheid, dan slaan wij de overgebleven stalletjes op in de kerkenraads-kamer. U kunt uw
eigendom dan op zondag 14 januari, na de ochtend- of avonddienst, mee naar huis nemen.
Een derde mogelijkheid: op dinsdag 16 januari kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur aanbellen bij de pastorie; Ad loopt
dan even met u mee naar de kerk.
Tot slot
Iedereen die bereid was zijn/haar kerststalletje(s) uit te lenen voor de tentoonstelling: HARTELIJK BEDANKT!
Met vriendelijke groet,
de commissie

Tineke, Mariëtte, Wim, Michel en Ad

