
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties op de inhoud van dit boekje of vragen kunt u kwijt via 

bouwplaats@ontmoetingskerk.nl  

Ontwerp omslag: Wim van Wijngaarden  
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INLEIDING | EEN GOED VERHAAL 
 

Het jaarthema is ‘een goed verhaal’. In de kerk leven en werken we 

vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods 

Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en 

inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk 

relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of 

zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te 

vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van 

God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven.  

Behalve de verhalen die de Bijbel ons vertelt, zijn er ook verhalen van 

mensen. Verhalen die je verrassen, ontroeren en aan het denken 

zetten. Verhalen die je door een andere bril naar de wereld laten 

kijken. Ook naar die verhalen gaan we op zoek. 

Op de startzondag, maar ook in gespreksgroepen, groothuisbezoek en 

op allerlei andere plekken zijn we bezig met het goede verhaal uit de 

Bijbel én de bijzondere verhalen van mensen. Een goed verhaal laat je 

namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal 

houd je niet voor jezelf, maar deel je met anderen. 

Binnen de Ontmoetingskerk is er het komende seizoen volop 

gelegenheid om die verhalen te horen, te beleven en te delen. In dit 

boekje is het gehele programma te vinden. De activiteiten voor de 

jeugd, van de diaconie, de zondagavondspecials, gespreksgroepen, 

de Bouwplaats, gemeenteavonden en het groothuisbezoek zijn in het 

schema ingevoegd. Zo kunt u alles noteren in uw agenda, zodat we 

elkaar op velerlei manieren kunnen ontmoeten en onze verhalen met 

elkaar kunnen delen. 
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OVERZICHT ACTIVITEITEN 2019-2020 
Gespreksgroepen en andere terugkerende activiteiten 
 

Data Activiteit 
Informatie 

op pagina 

Donderdagen 17 oktober,  

14 november, 9 januari,  

13 februari, 19 maart, 23 april 

Deel je geloof - 

gespreksgroep voor 

iedereen van 25 tot 

ongeveer 40 jaar 

5 

Donderdagen 10 en 31 

oktober, 7 en 21 november 

Een plek onder de zon -  

werken met 

Bijbelverhalen 

6 

Maandagen 30 september,  

4 november, 2 december,  

6 januari, 3 februari 

Stap in het verhaal -  

bibliodrama 
7 

Maandagen 25 november, 9 

december, 20 januari,  

10 februari, 2 en 16 maart 

Alles wat je op zondag 

niet hoort 
8 

Donderdagen 6 en 20 

februari, 12 en 26 maart,  

16 en 30 april, 14 mei 

Back to basics - 

basiscursus geloven 
9 

Datum nader te bepalen Op weg naar belijdenis 10 

 

Zie volgende pagina’s voor een overzicht van de overige activiteiten. 
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PROGRAMMA SEIZOEN 2019-2020 
 

BP = activiteit van de Bouwplaats 

DC = diaconie 

JW = Jeugdwerk, activiteit gericht op en met kinderen/jongeren 

ZAS = ZondagAvondSpecial 

Datum/data  Activiteit 
Informatie 

op pagina 

Zondag 29 september  Kerkproeverij 11 

Zondag 29 september  
ZAS/ 

JW 
Peuter- en kleuterdienst 12 

Dinsdag 8 oktober   Een groen verhaal 13 

Zondag 13 oktober  BP Emmaüswandeling 14 

Dinsdag 15 oktober   Gemeenteavond  

Zondag 27 oktober  ZAS 
Preek van de leek -  

Chris Sommer 
 

Zondag 3 november  JW Op reis! - kinderdienst 15 

Vrijdag 15 november  JW Sirkelslag Kids 16 

Zondag 24 november  ZAS Gedachteniszondag   

Zondag 1 december  BP Koffie met… verhalen 17 

Datum nader te bepalen JW Herdertjestocht 18 

Donderdag 26 december  JW Kinderkerstfeest 18 

Zondag 29 december  ZAS Top 2000  

Woensdag 15 januari  JW Voor ouders met LEV 19 

Zaterdag 18 januari  BP 
De Rattenvanger - 

familievoorstelling 
20 

Zondag 19 januari  JW 
Ontmoetingsdienst - 

dienst voor jong en oud 
21 

Zondag 19 januari  ZAS Taizédienst  
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Datum/data  Activiteit 
Informatie 

op pagina 

Donderdag 23 januari  

Woensdag 29 januari  

Dinsdag 4 februari  

 Groothuisbezoek 22 

Vrijdag 7 februari  JW Sirkelslag Young 16 

Zondag 16 februari  JW 
Kinderdienst met Heilig 

Avondmaal 
23 

Zondag 16 februari  ZAS 
Ontmoetingskerk zingt 

Oosterhuis 
 

Zaterdag 7 maart  BP 
Bezoek Joods Cultureel 

Kwartier, Amsterdam 
24 

Woensdag 11 maart   
Gemeenteavond,  

o.a. over financiën 
 

Zondag 15 maart  BP Dienst met nabespreking 25 

Zondag 15 maart  ZAS Mijn favoriete lied  

Dinsdag 24 maart BP Pesachmaaltijd 26 

Zaterdag 11 april  JW Paaswake voor kinderen 27 

Vrijdag 17 april  BP 
Toen was geloven heel 

gewoon 
28 

Zondag 19 april  ZAS 
Dienst met 

projectcommissie 
 

Woensdag 13 mei  DC Seniorenmiddag 29 

Zondag 17 mei  BP Labyrint lopen 30 

Zondag 17 mei  ZAS Sing-in  

Zondag 7 juni  JW 
Ontmoetingsdienst - 

dienst voor jong en oud 
21 

Zondag 21 juni  ZAS Buitendienst  

Woensdag 24 tot en met 

zondag 28 juni  
BP 

Ontmoetingskerk naar 

Taizé 
31 

Zondag 5 juli  JW Overstapdienst 32 

Datum nader te bepalen BP Ontmoetingsdebat 33 
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DEEL JE GELOOF 
Gespreksgroep voor mensen van 25 tot ongeveer 40 jaar  
 

Afgelopen drie seizoenen kwamen we al bij elkaar: een groep mensen 

van bovenstaande leeftijd, die het prettig vinden om het gesprek over 

geloof (ook) met leeftijdsgenoten te voeren. Het verlangen is om dat 

gesprek voort te zetten, juist omdat geloof in beweging blijft én het 

altijd de vraag is hoe geloof en dagelijks leven met elkaar verbonden 

zijn. 

‘Deel je geloof’ heette de kring, in aansluiting op het jaarthema van 

2016-2017 ‘Deel je leven’. Met net zoveel recht zou de kring anders 

kunnen heten: ‘Deel je twijfel’, ‘Deel je gedachten’, ‘Deel je geloof én 

ongeloof’. We spreken elkaar onder leiding van Annette Driebergen. 

Vanuit de wens om door te gaan met het gesprek zijn er maandelijks 

avonden gereserveerd. In de hoop dat wie meedeed ook mee blijft 

doen én dat wie ook geïnteresseerd is, aanschuift. De groep groeit, 

iedereen is welkom! 

Wat komt er ter sprake? Eigenlijk alles: (on)geloof, God, kerk, Bijbel, de 

praktijk van samen leven, toekomst, verwachting, werk en de plaats 

van geloof… In een open sfeer wisselen we met elkaar van gedachten. 

Juist door de openheid ervaren we verbondenheid, ook als onze 

opvattingen uiteenlopen.  

Data:  donderdag 17 oktober, 14 november, 9 januari, 13 februari, 

19 maart, 23 april 

Tijd:   20.00 uur - 21.45 uur 

Plaats:  Ontmoetingskerk 

Opgeven: Welkom om zo binnen te lopen. Vragen en opgeven kan 

ook via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl. 

  

mailto:bouwplaats@ontmoetingskerk.nl
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EEN PLEK ONDER DE ZON 
Werken met Bijbelverhalen 
 

De Bijbel staat vol met ‘goede verhalen’. Maar het is niet altijd 

eenvoudig om die verhalen te begrijpen. Via ‘Scopus’ (een methode 

om op een eigentijdse, laagdrempelige manier met Bijbelverhalen om 

te gaan) ontdekken we de kracht van verhalen.  

Thema van de vier verhalen die achtereenvolgens ter sprake komen, is 

‘een plek onder de zon’. Ieder mens is op zoek naar zo’n plek, niet 

alleen onder de zon, maar misschien zelfs liefst in de zon. Tegelijk weten 

we dat het leven voor iedereen zon én schaduw brengt. Met vier 

verhalen uit het Nieuwe Testament over Jezus en zijn ontmoetingen 

met mensen kijken we naar de betekenis van die verhalen in ons eigen 

leven. De Bijbel blijkt verrassend actueel te zijn! 

 

Data:  donderdag 10 en 31 oktober, 7 en 21 november 2019 

Tijd:   20.00 - 21.45 uur 

Plaats:  Ontmoetingskerk 

Opgeven:  predikant@ontmoetingskerk.nl 

 

 

  

mailto:predikant@ontmoetingskerk.nl
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STAP IN HET VERHAAL 
Bibliodrama 
 

Verhalen uit de Bijbel hebben met ons eigen leven te maken. Dat kun 

je soms ervaren in een kerkdienst of bij een gesprek over een 

Bijbelverhaal. Dit jaar zullen we dat ook doen middels bibliodrama. Dit 

is eigenlijk een andere manier van Bijbelverhalen lezen: met inzet van je 

hele hebben en houden. Je hoofd en hart natuurlijk, maar ook je hele 

persoon. Je komt als deelnemer volkomen onvoorbereid naar de 

avond. En gaat – vrijwel altijd – op een andere manier weer weg. 

Omdat het verhaal uit de Bijbel van die avond je heeft geraakt… je 

heeft gecorrigeerd… vragen in je naar boven heeft geroepen… stof 

tot nadenken heeft gegeven.  

In Papendrecht noemde ik, Annette, de avonden met bibliodrama ‘de 

mooiste avonden van de maand’. Uitbundig plezier, diepe ernst én 

herkenning bleken altijd hand in hand te gaan. 

Dus… GEZOCHT:  

- mensen die niet bang zijn voor nieuwe inzichten 

- mensen die ín zijn voor een uitdaging 

- mensen die de Bijbel willen doorgronden 

- mensen die zichzelf in de Bijbel willen tegenkomen 

- mensen die op zoek zijn naar ‘een goed verhaal’ 

 

Data:  maandag 30 september, 4 november, 2 december, 6 

januari, 3 februari  

Tijd:   20.00 - 21.45 uur 

Maximaal aantal deelnemers: 10 

Plaats:  Ontmoetingskerk 

Opgeven:  predikant@ontmoetingskerk.nl 

mailto:predikant@ontmoetingskerk.nl
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ALLES WAT JE OP ZONDAG NIET HOORT 
 

Maarten ’t Hart is voor mij, Greet Bijl, de man die zijn geloof heeft 

afgezworen, maar er nooit van is losgeraakt. In al zijn boeken merk je 

dat. Zo vond ik het vermakelijk om te lezen hoe ’t Hart als jong kind 

volledig in vertwijfeling raakt wanneer hij uitrekent dat het laden van 

Noachs ark minstens 900 dagen in beslag heeft genomen.  

Hij kon met zijn vragen in zijn omgeving en tijd geen kant op. Dat is 

jammer, want er valt zoveel te ontdekken wanneer je die vragen wel 

mag stellen. Wanneer je gaat ontdekken dat de Bijbel geen 

geschiedenisboek is, maar een geloofsboek dat in duizenden jaren tijd 

is ontstaan met zoveel invloeden van de omringende cultuur en volken. 

En dan is er nu het nieuwe jaarthema: ‘een goed verhaal’. En die 

'goede verhalen' zijn er volop. Iedere zondag staat er een verhaal 

centraal, soms een bekend en soms een minder bekend verhaal. Op 

zondag vieren we ons geloof en daarin neemt het 'verhaal' van God 

en mensen een centrale plaats in. 

Maar zoals gezegd: die verhalen kunnen nog meer gaan leven 

wanneer je er dieper op in kunt gaan. Wanneer je de tijd neemt om de 

verhalen te bevragen op achtergronden, interpretaties enzovoort.  

Vandaar de titel: over alles wat je op zondag niet hoort!    

Er zijn zes avonden gepland waarin we ons samen gaan concentreren 

op wat er achter de verhalen schuilgaat. Ik neem de grotere thema’s 

onder de loep zoals wordingsgeschiedenis, geboorteverhalen, uittocht, 

evangeliën met Jezus in de hoofdrol en het verhaal van Jezus zijn lijden, 

sterven en opstanding.  

Data:  maandag 25 november, 9 december, 20 januari, 10 

februari, 2 en 16 maart  

Tijd:  20.00 uur 

Opgeven: voor 1 oktober bij Greet Bijl via bijlgreet@gmail.com  
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BACK TO BASICS 
Een basiscursus geloven 
 

Afgelopen seizoen boden we als Ontmoetingskerk voor het eerst een 

soort ‘basiscursus geloven’ aan. De cursus is bedoeld als opfrismoment 

voor wie alles rond geloof wat is kwijtgeraakt. De cursus is zeker ook 

bedoeld voor geïnteresseerden die niet per se gelovig zijn, maar 

weleens willen weten waar het in een kerk over gaat. 

Thema’s die aan de orde komen zijn: geloven, God, Jezus, de Geest, 

de Bijbel, kerk en geloven in de praktijk. 

De avonden beginnen met een maaltijd, van 18.30 tot 19.30 uur. Dat 

geeft gelegenheid elkaar te leren kennen en bevordert het gesprek.  

Van 19.30 tot 21.30 uur staat één van de thema’s centraal. In 

verschillende werkvormen wordt geleerd én gezocht naar persoonlijke 

verdieping.  

Reacties van het afgelopen seizoen:  

‘Wat mooi om in alle openheid en eerlijkheid zo met elkaar te kunnen 

geloven.’ 

‘Ik heb veel geleerd, het geloof werd mooi op een rijtje gezet.’ 

‘Wat een waardevolle avonden waren dit!’ 

 

Data:  donderdagen 6 en 20 februari, 12 en 26 maart,  

16 en 30 april, 14 mei  

Tijd:   18.30 - 21.30 uur 

Plaats:  afhankelijk van het aantal deelnemers 

Opgeven:  predikant@ontmoetingskerk.nl 

  

mailto:predikant@ontmoetingskerk.nl
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OP WEG NAAR BELIJDENIS 
 

Misschien is het er gewoon nog nooit van gekomen.  

Misschien weet je niet zo goed óf je die stap wel zetten wilt.  

Misschien zoek je naar een moment om juist duidelijk te maken dat 

geloof belangrijk voor je is. 

Misschien wil je ten overstaan van iedereen zeggen waar je hart vol 

van is. 

Misschien twijfel je of je wel gelovig genoeg bent. 

Misschien…  

 

Ooit overwogen of belijdenis doen iets voor jou is? Het lijkt een uit-de-

tijd-aan-het-raken-fenomeen. In onze kerk is het niet meer 

vanzelfsprekend om na een aantal jaren catechese de stap naar 

belijdenis-doen te zetten. Juist daarom blijft belijdenis-doen een mooi 

markeringsmoment om voor jezelf én voor anderen uit te spreken dat je 

je leven niet zonder God wilt gaan. 

Wil je daar over nadenken?  

Wil je het gesprek aangaan met de mogelijkheid tot belijdenis-doen en 

de vrijheid om dat niet te doen? 

Meld je gerust, we vinden er vast een goed moment voor! 

 

Annette Driebergen 

predikant@ontmoetingskerk.nl of 0183-854232/06-10122415 

  

mailto:predikant@ontmoetingskerk.nl
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KERKPROEVERIJ  
 

In de kerk is plek voor iedereen! Een plek 

waar je tot rust kunt komen, vragen mag 

stellen, zingeving en inspiratie ontvangt en 

deelt.  

We denken dat de Ontmoetingskerk een plek is waar de deur 

openstaat voor iedereen. Veel mensen wachten echter ook op een 

uitnodiging. Het blijkt dat mensen eerder naar de kerk gaan als ze met 

iemand mee kunnen. Een persoonlijke uitnodiging kan het verschil 

betekenen. Daarom is Kerkproeverij ontstaan. 

Op zondag 29 september wordt er een kerkdienst gehouden die 

rekening houdt met gasten, zodat zij onze kerk kunnen ‘proeven’. 

De praktijk leert dat het spannend is om iemand uit te nodigen een 

keer mee te gaan naar de kerkdienst. Hieronder volgen daarom 

enkele tips: 

- Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie je 

weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om buren, 

kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan en met wie 

je een relatie hebt, die jou vertrouwen. 

- Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om 

een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk 

vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten.” 

- Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de 

brievenbus. 

- Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen 

gaan ‘zoals ze zijn’. 

- ‘Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord.  

 

Datum:  zondag 29 september 2019 

Tijdstip: 9.30 uur 

Plaats: Ontmoetingskerk 

https://portal.eo.nl/kerkproeverij/over/


Programma Ontmoetingskerk Noordeloos 2019-2020 12 

PEUTER- EN KLEUTERDIENST 
 

We vinden het belangrijk dat jong samen met oud het geloof deelt. 

Daarom kiezen wij ervoor om diverse (zondagse) diensten op het 

niveau van de kinderen in te richten. 

 

De peuter- en kleuterdienst is speciaal voor 

de allerkleinsten onder ons. 

Zondagmiddag 29 september verzorgen 

we weer een sprankelende, 

belevingsgerichte dienst voor kinderen 

vanaf 2 jaar. Tijdens deze dienst beleven 

de peuters en kleuters samen met hun 

(groot)ouder(s) een Bijbelverhaal met alle 

zintuigen. Zo maken jonge kinderen op 

een speelse manier kennis met de kerk.  

Een dienst waar iedereen vanaf 2 jaar van 

harte welkom is. 

 

 

Datum: zondag 29 september 2019  

Tijd:  16.00 uur 

Plaats: Ontmoetingskerk 
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EEN GROEN VERHAAL 
 

Gemeentezijn kent vele facetten. We ondersteunen elkaar in geloof, 

lief en leed bijvoorbeeld. Maar hoe zit het met ons gezamenlijk 

rentmeesterschap? Het Bijbelse principe dat de mens de plicht heeft 

zorgzaam te zijn voor het milieu, opdat de aarde in leefbare staat 

wordt overgedragen aan volgende generaties. Dinsdag 8 oktober 

willen we kijken hoe we elkaar als gemeente kunnen inspireren om hier 

in onze eigen omgeving een bijdrage aan te leveren. Hoe mooi zou 

dat zijn?! 

De avond wordt ingeleid door Jan Schouw, bioloog en een bekende 

ondernemer in duurzame bedrijvigheid. Jan is een veelgevraagd 

spreker en weet mensen te boeien en te inspireren. Kortom: ‘Een groen 

verhaal’ wordt een avond die je niet mag missen.  

 

Datum: dinsdag 8 oktober 2019 

Tijd:  20.00 uur 

Plaats: Ontmoetingskerk 
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EMMAÜSWANDELING 

 

Tijdens een wandeling kom je soms gemakkelijker in gesprek dan 

tegenover elkaar aan tafel. Al wandelend is het niet erg om even stil te 

zijn en je gedachten te ordenen. Gaandeweg ontspint zich een 

gesprek.  

De Bijbel vertelt het verhaal van de Emmaüsgangers, die onderweg 

met elkaar in gesprek zijn. Zij ontdekken dat er tijdens hun wandeling 

een onbekende derde bij hen aansluit. Soms gebeurt dat, onderweg.  

Op zondag 13 oktober maken we een Emmaüswandeling. Na de 

morgendienst, om ongeveer 11.00 uur, starten we met een gezamenlijk 

bezinningsmoment, waarin een woord voor onderweg wordt 

aangereikt. Daarna wandelen we, twee aan twee, in de omgeving 

van Noordeloos. We hopen op een goed gesprek. Misschien wel met 

of door die onbekende derde? 

 

Datum: zondag 13 oktober 2019 

Tijd:  11.00 uur, om 13.00 uur sluiten we gezamenlijk af  

Plaats: start bij Ontmoetingskerk 

Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl 
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OP REIS! 
Kinderdienst  
 

We vinden het belangrijk dat jong samen met oud het geloof deelt. 

Daarom kiezen wij ervoor om diverse (zondagse) diensten op het 

niveau van de kinderen in te richten en zo jong en oud samen te laten 

zingen voor, bidden tot, geloven in en groeien met God. De aandacht 

bij deze diensten is gericht op lerend onderweg zijn, ervaren en vieren. 

Diensten voor en door kinderen, waar iedereen van 4 tot 100+ jaar van 

harte welkom is.  

In oktober staat de kinderdienst in het thema van de christelijke 

kinderboekenmaand. Het thema is ‘Op Reis!’  

Welkom bij deze kinderdienst voor jong en oud!  

 

Datum:  zondag 3 november 2019  

Tijd:   9.30 uur  

Plaats:  Ontmoetingskerk 
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SIRKELSLAG KIDS EN SIRKELSLAG YOUNG 
 

Sirkelslag is een creatief en spannend spel. Bovendien is het een 

interactief spel. Wij gaan met onze groep(en) namelijk de strijd aan 

met honderden andere kinderen/jongeren in Nederland. 

Op de avond zelf volgen we op het beamerscherm live een verhaal en 

krijgen we allerlei opdrachten die we tussendoor uit moeten voeren. 

Het is belangrijk om goed te luisteren, maar ook teamwork helpt de 

groep verder. Met de opdrachten kunnen we punten scoren. Aan het 

einde van de avond sturen alle groepen in Nederland de eindscore in 

en dan is het afwachten… 

Wie heeft er gewonnen…? 

Doe jij mee? 

Tijd:  19.30 uur 

Plaats: Ontmoetingskerk 

Opgeven: Bij Elvira van Mourik (elviravanwijngaarden@hotmail.com) of 

Elsbeth de Leeuw (elsbethstravers@live.nl). Dit kan nu al. Te 

zijner tijd zal er ook nog een bericht in de nieuwsbrief 

verschijnen. 

SIRKELSLAG KIDS 
Voor:  kinderen van groep 6, 7 en 8 

Datum:  vrijdag 15 november 2019 

SIRKELSLAG YOUNG 
Voor:  jongeren van 12 t/m 16 jaar 

Datum:  vrijdag 7 februari 2020 

  

mailto:elviravanwijngaarden@hotmail.com)
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KOFFIE MÉT… VERHALEN 
 

Na de enthousiaste reacties van de eerste editie vorig jaar hebben we 

besloten dit onderdeel weer in het programma op te nemen. Hoe 

werkt het: we gaan koffiedrinken na de kerkdienst, maar dan net even 

anders. Niet in de Ontmoetingsruimte, maar bij iemand thuis. En deze 

keer spreek je wellicht iemand die je nog niet zo vaak hebt gesproken.  

De bedoeling is dat we ons als gemeenteleden vooraf opgeven. Wil je 

graag meedoen, of ben je graag gastheer/gastvrouw? Geef je per 

persoon, stel of gezin op, zodat wij kunnen zorgen voor een mooie mix 

van ongeveer 6 personen per adres. Te zijner tijd hoort u hoe u zich kunt 

aanmelden.  

 

Datum: zondag 1 december 2019 

Tijd:  11.00 uur tot ongeveer 12.30 uur 

Plaats: bij verschillende mensen thuis 
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KINDERKERSTFEEST 

 

We vinden het belangrijk dat jong 

samen met oud het geloof deelt. 

Daarom kiezen wij ervoor om 

diverse diensten op het niveau van 

de kinderen in te richten en zo jong 

en oud samen te laten zingen voor, 

bidden tot, geloven in en groeien 

met God. 

Op Tweede Kerstdag vieren we daarom samen op een bijzondere 

manier de geboorte van Jezus. Deze dienst is ook geschikt voor jonge 

kinderen. Een warm welkom! 

Datum: donderdag 26 december 2019 

Tijd:  10.00 uur 

Plaats: Ontmoetingskerk 

HERDERTJESTOCHT 
Ga je mee op zoek naar het Koningskind? Ga je mee op zoek, want 

wie zoekt die vindt! 

Dit jaar zal er, naast het kinderkerstfeest, ook weer een Herdertjestocht 

plaatsvinden. Op een avond in december zijn jong en oud 

uitgenodigd om mee te lopen, kijken en luisteren tijdens een 

groepswandeling. Zo kunt u met uw (klein)kind(eren) net als Jozef en 

Maria op weg gaan en het Kerstverhaal 

beleven.  

Ga je mee? 

Datum: eind december 2019 

Plaats: Noordeloos 

Voor informatie over datum, tijd en 

plaats: houd de gemeentebrief en het prikbord in de gaten! 



Programma Ontmoetingskerk Noordeloos 2019-2020 19 

VOOR OUDERS MET LEV 
over liefhebben en verwachten 
 

Je hebt een jong gezin. Je verdeelt je aandacht op alle mogelijke 

manieren tussen je gezin, je werk, je sociale leven, je sport en mogelijk 

ook nog de zorg voor je ouders. Je merkt dat je van dat volle leven 

geniet, maar dat je tegelijk ook wordt opgeslokt door alles. Je vraagt je 

af of je recht doet aan je kinderen en je gezin. Past de praktijk van het 

snelle leven nog bij de idealen en dromen die je had voordat je 

kinderen werden geboren? 

Op deze avond krijg je alle tijd om daarover na te denken. Annette 

Bronkhorst, Wilco van Snippenberg en Friso Mout schreven samen het 

bookazine 'Opvoeden met LEV', waarin verschillende facetten van het 

gezinsleven aan de orde komen. Annette en Wilco stonden aan de 

basis van de Kletsklapper, die in de Ontmoetingskerk goed ingang 

heeft gevonden. Met dit nieuwe bookazine beogen ze het gesprek 

over jezelf, je leven als ouder én partner en je geloof te stimuleren. Ze 

leiden samen deze avond en beloven een interactieve, inspirerende 

avond, waarmee je verder kunt!  

Ben jij erbij? 

 

Datum: woensdag 15 januari 2020 

Plaats: Ontmoetingskerk 

Tijd:  20.00  21.45 uur 

Opgave  via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl,  

maar ook zonder opgeven ben je van harte welkom 

 

 

 

 

  

mailto:bouwplaats@ontmoetingskerk.nl
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De rattenvanger 
Familievoorstelling 
 

Schoonmaakster Adelien vertelt ‘De 

rattenvanger van Hamelen’, een spannend 

en magisch sprookje over moed, verleiding 

en anders durven zijn. 

Aan de rand van Hamelen woont Luca. Van 

afgedankt afval maakt hij de mooiste 

dingen. Als er maar muziek uit komt. Van 

oud ijzer maakt hij een magische fluit. Zodra 

hij daarop speelt verzamelen alle ratten zich om te luisteren.  

Hamelen is in handen van de ijdele burgemeester Snijder. Hij belooft 

iedereen een schone stad, maar dan moet je wel voor hem juichen en 

buigen. Dus alle mensen doen mee, want de burgemeester is 

fantastisch en een schone stad, wie wil dat nu niet? Op een avond 

wordt er op de deur van Snijder geklopt. Als hij open doet hoort hij de 

klanken van de magische fluit en staart hij in de ogen van duizenden 

grote ratten… 

Een schitterende voorstelling met livemuziek, poppenspel en heel veel 

humor voor iedereen vanaf 6 jaar. Theater waarin hilarische momenten 

afgewisseld worden met ontroering. Je zult vanaf de eerste minuut 

ademloos geboeid zijn.  

Na afloop is er gelegenheid om de intrigerende muziekinstrumenten 

zelf uit te proberen op het toneel of om een selfie/foto te maken met 

de hoofdrolspelers. 

Datum:  zaterdag 18 januari 2020 

Tijd:   15:00 - 17:00 uur 

Plaats:  Theater Peeriscoop, Gorinchem 

Kosten:  €10,00 per kaartje (inclusief ranja en snoep/fruit na afloop) 

Opgeven: bouwplaats@ontmoetingskerk.nl  

mailto:bouwplaats@ontmoetingskerk.nl
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ONTMOETINGSDIENSTEN 
Dienst voor jong en oud met ontmoeting 
 

Op zondagochtend 19 januari 2020 en zondagavond 7 juni 2020 

worden er Ontmoetingsdiensten gehouden. Deze diensten zijn gericht 

op de jeugd in de leeftijd van 12 tot 21 jaar. Een Ontmoetingsdienst 

voor maar ook door jongeren! Een aantal jongeren helpt en denkt mee 

in de voorbereidingen en tijdens de dienst zelf. 

De aandacht bij deze diensten is gericht op ervaren en vieren, maar 

ook op de ontmoeting tussen jong en oud(er). Na de morgendienst 

van 19 januari zal er op een 

interactieve manier gelegenheid 

geboden worden om jong met 

oud(er) in gesprek te laten gaan 

en zo elkaar op een leuke manier 

te ontmoeten. Voor de 

avonddienst van 7 juni doen we dit 

door gezamenlijk een maaltijd te 

delen en eten.  

We hopen mensen van 

verschillende leeftijden te 

ontmoeten tijdens en voor/na de 

dienst. 

 

Data: zondag 19 januari 2020 om 9.30 uur  

zondag 7 juni 2020 om 18.30 uur 

Plaats: Ontmoetingskerk  
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GROOTHUISBEZOEK 

 

Het jaarthema voor dit seizoen is ‘een goed verhaal’. Op de 

startzondag wordt het startsein voor dit thema gegeven. Maar op 

allerlei manieren en plaatsen komt het thema dit seizoen terug. 

Zo wordt in iedere wijk ook dit jaar een groothuisbezoek georganiseerd. 

Die avonden zijn bedoeld als ontmoetingsavond voor een wijk én om 

in gesprek te raken met elkaar over het jaarthema.  

Natuurlijk volgt er nog een uitgebreidere uitnodiging per wijk. De data 

staan al vast, we delen ze hier alvast: 

Donderdag 23 januari 2020:  wijk 2 en 6 

Woensdag 29 januari 2020:   wijk 3 en 4 

Dinsdag 4 februari 2020:   wijk 1 en 5 

De avonden beginnen om 20.00 uur en worden rond 21.45 uur 

afgesloten. Wie niet op de avond van de eigen wijk kan, is natuurlijk 

welkom op één van de andere avonden. 

Er zal ook een middagbijeenkomst zijn voor wie liever niet ’s avonds op 

pad is of een van de bovenstaande data niet kan komen. 
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KINDERDIENST HEILIG AVONDMAAL 
 

Zondag 16 februari is er een Heilig Avondmaalsdienst die gericht is op 

kinderen. In deze zondagochtenddienst vieren we het Heilig 

Avondmaal in begrijpelijke taal voor kinderen. Maar ook voor 

volwassenen kan het heel verhelderend zijn om op een eenvoudigere 

manier na te denken over de betekenis van Avondmaal. Kom, zing, 

vier en beleef deze dienst met ons mee. 

 

Datum: zondag 16 februari 2020 

Tijd:  9.30 uur 

Plaats: Ontmoetingskerk 
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BEZOEK JOODS CULTUREEL KWARTIER, 

AMSTERDAM 
 

Schitterende synagogen, 

markante gebouwen en 

indrukwekkende 

herdenkingsplaatsen kleuren 

het straatbeeld van de oude 

Amsterdamse Jodenbuurt. In 

het hart daarvan bevindt zich 

het Joods Historisch 

Museum. Hier kun je alles te 

weten komen over de joodse 

cultuur, geschiedenis en traditie. 

Het Joods Historisch Museum is een toonaangevend museum, 

gevestigd in vier monumentale synagogen middenin het Joods 

Cultureel Kwartier. Er wordt een uniek beeld gegeven van het 

Nederlandse joodse leven in al haar facetten, toen en nu. 

Onder leiding van een gids bezoeken we het museum en maken we 

een wandeling door het Joods Cultureel Kwartier.  

Datum:  zaterdag 7 maart 2020 

Tijd:   vertrek 8.30 uur bij de Ontmoetingskerk   

Kosten: ongeveer € 27,50 per persoon (afhankelijk van aantal 

deelnemers en bezit museumkaart), exclusief reiskosten 

Opgeven: opgeven is noodzakelijk. Als u mee wilt, stuur dan uiterlijk  

1 februari een mail naar gerdienvanmourik@gmail.com. De 

activiteit gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Er is plaats 

voor maximaal 15 personen.  
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KEEK OP DE PREEK 
Dienst met nabespreking 

 

Vorig jaar deden we het al een keer. Dit seizoen plannen we het 

opnieuw: een nabespreking na een kerkdienst. Want soms zou je best 

eens na willen praten over iets dat je in een kerkdienst heeft geraakt. 

Of ben je benieuwd wat een ander vond van de dienst. Soms blijven er 

vragen hangen of ben je het helemaal niet eens met een bepaalde 

uitleg. Bij de koffie in de Ontmoetingsruimte lukt het vaak niet om door 

te praten over de inhoud van een dienst, daar staat eerder 

ontmoeting centraal. 

Voor wie dat wil, is er dit seizoen opnieuw een moment waarop 

gelegenheid is om door te praten over wat een kerkdienst met je doet. 

Het nagesprek is niet bedoeld als ‘beoordelingsgesprek’ voor een 

dienst, maar om elkaar te bevragen, te luisteren en zo stil te staan bij 

wat een dienst teweegbrengt in je hoofd en in je hart. 

Op zondag 15 maart zal zo’n gesprek worden gehouden, aansluitend 

aan een dienst waarin onze eigen predikant Annette Driebergen 

voorgaat. Het gesprek vindt plaats van 11.00 tot 12.00 uur in de 

consistorie. Opgave vooraf is niet nodig. 

  

Datum: zondag 15 maart 2020 

Tijd:  11.00 uur - 12.00 uur 

Plaats: consistorie Ontmoetingskerk 
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PESACHMAALTIJD 
 

De Joden vieren met Pesach de uittocht uit Egypte. Om dit goede 

verhaal aan elkaar door te blijven vertellen houden ze een maaltijd, 

waarbij alle producten op tafel verwijzen naar een onderdeel van dit 

bijzondere verhaal. 

Ook wij zullen met elkaar, tijdens de veertigdagentijd, een 

Pesachmaaltijd houden. Hierbij krijgen we van Pascha Debets uitleg 

over de betekenis van wat de Joden eten tijdens deze maaltijd.  

Deze maaltijd is symbolisch. Het is de bedoeling dat u thuis eet, tijdens 

deze bijeenkomst gaat het om de uitleg van de producten op tafel.  

Eet en luister je mee? 

 

Datum: dinsdag 24 maart 2020 

Tijd:  20.00 uur 

Plaats: Ontmoetingskerk 

Opgeven: bouwplaats@ontmoetingskerk.nl  
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PAASWAKE VOOR KINDEREN 
 

De afgelopen jaren hebben we op Stille Zaterdag (in een reeks van 

prachtige diensten voor volwassenen) ook een Paaswake voor 

kinderen opgenomen. In deze kinderdienst horen we een goed 

verhaal: het Paasverhaal. Ook andere verhalen uit de Bijbel, waarin we 

van het donker naar het licht gaan, komen vaak aan bod.  

We beleven op verschillende manieren hoe het licht kan worden in het 

donker. Net zoals het in deze donkere nacht voor de vrienden van 

Jezus weer licht werd door de opstanding van Jezus. 

Een lied dat dit mooi verwoordt, zongen we tijdens de voorgaande 

Paaswake-diensten: 

 

Verhalen in de nacht 

zijn als lichtjes onderweg 

ze hebben ongekende pracht 

ze wijzen ons de weg. 

 

We hopen ook dit jaar mooie verhalen in de nacht te vertellen. 

Welkom aan jong en oud. 

 

Datum: zaterdag 11 april 2020 

Tijd:  19.00 uur 

Plaats: Ontmoetingskerk 

Doelgroep: iedereen vanaf groep 3 
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TOEN WAS GELOVEN HEEL GEWOON 
Verhalen van gemeenteleden  

 

Is gemeentezijn en geloven in onze kerk in Noordeloos eigenlijk veel 

veranderd in de afgelopen 50 jaar? En zo ja, wat was er dan anders? 

Ontdek het zelf en kom op vrijdag 17 april luisteren naar boeiende, 

inspirerende en ontroerende verhalen en anekdotes uit de afgelopen 

50 jaar Ontmoetingskerk in Noordeloos. De verhalen van 

gemeenteleden worden ondersteund met beeld en muziek. Je kunt de 

avond gerust zien als een kleine theatervoorstelling met echte verhalen 

voor en door gemeenteleden. Komt allen! 

 

Datum: vrijdag 17 april 2020 

Tijd:  20.00 uur 

Plaats: Ontmoetingskerk 
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SENIORENMIDDAG 
 

Woensdagmiddag 13 mei organiseert de diaconie weer een 

seniorenmiddag. Aan alle 'senioren' (60+) een hartelijk welkom! Het 

belooft weer een gezellige middag te worden met verschillende 

activiteiten en ontmoeting. We starten om 15.30 uur (vanaf 15.00 uur 

inloop met koffie en thee) en sluiten rond 19.30 uur met elkaar af. We 

hopen dat u weer deelneemt!  

Voor deze middag kunt u zich opgeven.  Wilt u dat doen voor vrijdag 8 

mei in verband met organisatie en catering? U kunt het dan ook 

aangeven als u graag opgehaald wilt worden of dieetwensen heeft.  

Deze informatie zal te zijner tijd nogmaals worden gecommuniceerd 

via de nieuwsbrief.  

 

Datum: woensdag 13 mei 2020 

Tijd:  15.30 uur - 19.30 uur 

Plaats: Ontmoetingskerk  

Opgeven: bij Huib Kraaijeveld (06-57653020 of 

hj.kraaijeveld2@gmail.com) of bij uw wijkdiaken 

Kosten: € 5,00 per persoon 

 

  

mailto:hj.kraaijeveld2@gmail.com)
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LABYRINT LOPEN 

 

Het lopen van een labyrint is een manier om in stilte antwoorden te 

vinden of tot rust te komen. Een labyrint heeft, anders dan een doolhof, 

geen zijpaden. Er is maar één weg naar het midden, en je gaat 

diezelfde weg weer naar buiten.  De enige keuze die je hoeft te maken 

is: ga ik het labyrint in of niet.  

Het labyrint komt in veel 

culturen voor en is oeroud. 

Labyrinten worden vaak 

gevonden in kerken (het meest 

beroemde ligt in de kathedraal 

van Chartres). In diverse 

stromingen gebruikt men het 

labyrint als universeel symbool 

voor de zoektocht naar onze 

innerlijke bron.  

Het lopen van een labyrint helpt 

om tot rust te komen, te reflecteren en te aanschouwen wat ons 

beweegt. Een mooie manier om bezig te zijn met ons eigen verhaal. 

Labyrintwerker Maria Elshout zal op zondag 17 mei in Noordeloos een 

klassiek model labyrint voor ons neerleggen. We worden uitgenodigd 

om het mee te beleven, door het te bewandelen in stilte... of om te 

verstillen. Een moment van bezinning in de drukte van alle dag. 

Wees welkom en loop een stukje mee. 

Datum: zondag 17 mei 2020 

Tijd:  na de morgendienst, ongeveer 11.00 uur 

Plaats: nader te bepalen  

Opgeven: bouwplaats@ontmoetingskerk.nl  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathedraal_van_Chartres
mailto:bouwplaats@ontmoetingskerk.nl
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DE ONTMOETINGSKERK NAAR TAIZÉ 
 

Een aantal leden van de Ontmoetingskerk heeft een bezoek aan Taizé 

hoog op het verlanglijstje staan. In Taizé (Frankrijk), bijna 800 kilometer 

van hier, is een kloostergemeenschap die zich voornamelijk richt op 

jongeren. Maar ook voor anderen is het een bijzondere plek om te zijn, 

geloof te beleven en te delen. 

Een eerste bijeenkomst in het afgelopen seizoen maakte duidelijk dat 

er best interesse bestaat om Taizé te bezoeken. We realiseren ons dat 

deze groep geïnteresseerden niet bij de eerste doelgroep van Taizé 

(namelijk jongeren) hoort, maar wellicht komt van het een het ander.  

We reizen samen, verblijven in eigen tenten óf mogelijk in de barakken 

van Taizé en we laten ons verrassen door wat ons deze dagen toevalt. 

Kosten voor het verblijf in Taizé, voor kampeerplek en maaltijd: € 20,00 - 

€ 30,00 per dag. Daarnaast worden de kosten van de reis samen 

gedeeld. 

 

Datum: woensdag 24 tot en met zondag 28 juni 2020 

Tijd:  afspraken rondom vertrek worden later bekend gemaakt 

Vertrek: vanaf Ontmoetingskerk 

Opgeven: bouwplaats@ontmoetingskerk.nl  

Ook wanneer u interesse of vragen heeft in deze reis, kunt u 

deze kwijt via dit e-mailadres 

  

mailto:bouwplaats@ontmoetingskerk.nl
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OVERSTAPDIENST 
 

We vinden het belangrijk om voor de kinderen mooie momenten te 

creëren waar later nog eens aan teruggedacht kan worden. Eén 

daarvan is de overstapdienst, een dienst voor en door de leerlingen 

van groep 8. Zij gaan de overstap maken van de basisschool naar het 

voortgezet onderwijs. Bij dit bijzondere moment in het leven van de 

kinderen en hun ouders willen wij graag stil staan. 

Een warm welkom aan iedereen die deze overstap mee wil maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Kinderen uit groep 8 zullen vooraf worden benaderd om mee te 

denken over de inhoud van deze dienst. 

 

Datum: zondag 5 juli 2020 

Tijd:  9.30 uur 

Plaats: Ontmoetingskerk 
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HET ONTMOETINGSDEBAT 
 

Een goed verhaal moet worden verteld! En 

hoe mooi is het om met anderen in debat te 

gaan over dat verhaal? Geïnspireerd op het 

Jacobidebat in Utrecht hebben we het idee 

opgevat om in Noordeloos een debatavond 

te organiseren. 

We willen deze avond organiseren rondom 

een actueel thema, waarbij twee of drie 

bekende sprekers een inleiding geven en 

daarna met elkaar in gesprek gaan. 

Vervolgens is er gelegenheid om vanuit de 

zaal te reageren en vragen te stellen. 

 

Via de nieuwsbrief zal een datum worden 

bekendgemaakt. 
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