Gemeentebrief Noordeloos, 11 maart 2018 no. 10
De diensten
Vandaag
4e zondag 40-dagentijd
09.30 ds. A.C. van Alphen-Keizer
uit Haastrecht
18.30 ds. J. Visser uit Ermelo
Collecte voor KIA-binnenlands
diaconaat
Biddag 14 maart
19.30 ds. Annette Driebergen
Collecte voor de kerk
Volgende week 18 maart
5e zondag 40-dagentijd
09.30 ds. Annette Driebergen
18.30 ds. R. Stiemer uit Den Bosch
Collecte voor Diaconie en Bloemen

Lief en leed
Theo Hoffman kwam afgelopen maandag –
uiteindelijk toch nog weer sneller dan
gedacht - thuis uit het ziekenhuis. Hij
ontdekt dat hij behoorlijk wat in conditie
achteruit is gegaan, maar tegelijk zit hij als
een dankbaar mens op de bank aan de
Grotewaard.
Zijn positieve inslag maakt dat hij in staat is
het goede te zien in wat er is, meer dan de
focus te leggen op wat niet is. Wie dat kan,
is een gezegend mens. We wensen hem
geduld bij herstellen!
Annette Driebergen

De bloemen zijn deze week gegaan
naar Jan Willem en Gerdien van Mourik
met de felicitaties voor de geboorte
van hun dochter Marthe.

Ochtend: Peter Veen
Avond: Erik van Middelkoop
Biddag: Pim Lodder

Ouderling van dienst
Jolanda den Toom
Biddag: Willy Lodder

Collecteopbrengst
25-2 Kerk: € 218,50
4-3 ‘Sterke vrouwen opleiden op
Papoea’ (KIA
voorjaarszendingsweek):
€ 425,81

Kinderwoorddienst
Paula Buizert en Leo Kool

Bij de dienst op biddag,
14 maart, 19.30 uur

Kerkbloemen

Organist

Als thema van de dienst op biddag koos ik:
‘Op hoop van zegen’. De achtergrond van
bid- en dankdag heeft van alles te maken
met die hoop. We lezen gedeelten uit
Prediker 3 en uit Marcus 4, waar zaaien en
groeien centraal staat. Het is mooi om op
een doordeweekse dag ruimte te hebben
om verbinding te maken tussen de bijbel
en alle vormen van werk die we verrichten.
De bijbel laat daar soms net een ander licht
op schijnen.
Annette Driebergen

Kinderoppas
Esmiralda de Jongh en
Famke Voormolen

Keukendienst
Ochtend: Jos en Hannie de Groot
Avond: Michel en Anneke
Pantekoek
Biddag: Arie en Gonda Romeijn

Kerkauto
11-3 fam. Bak-Paulus
18-3 fam. den Hertog-Kant

Uit de pastorie

Van de pastor

Na de dienst van volgende week, 18 maart
Eén van de aanbevelingen van de commissie Kerk 2025 voor onze gemeente was het stimuleren van gesprek
over geloof, bijvoorbeeld door een nabespreking van een dienst te houden.
De datum daarvoor staat al een tijd vast: zondag 18 maart a.s. Na de morgendienst en een eerste kop koffie in
de Ontmoetingsruimte gaan we om 11 uur met wie dat wil naar de consistorie (of naar de grote jeugdruimte)
om terug te kijken naar de dienst. Om uiterlijk 12 uur sluiten we het gesprek af.
Het gesprek is niet bedoeld als beoordeling van preek of elementen uit de dienst, maar om te zoeken naar wat
we als boodschap voor onszelf meenemen en met elkaar stil te staan bij vragen die de dienst kan hebben
opgeroepen.
Van harte uitgenodigd om mee te doen (en nu alvast een aankondiging, om er in de agenda van volgende week
rekening mee te houden).

Veertigdagentijd
Om als bezinning mee te nemen in de komende dagen woorden uit de Veertigdagenkalender van Kerk in Actie.
De tekst is van Alfred C. Bronswijk

Waar twee of drie
Waar twee of drie in uw naam
geloof delen,
hoop koesteren,
liefde schenken,
elkaar de hand toe steken,
elkaars zwakte dragen,
elkaar levenskracht geven,
dáár bent U in hun midden
als bron van leven.
Met maar twee of drie durft U het aan
een nieuw begin te maken,
een andere weg te wijzen,
de toekomst te openen voor het gedeelde brood,
voor het levende water,
voor de klare wijn.
Zó verandert U eenlingen
in een volk dat samengaat.
Geef dat ik met die twee of drie
mij op weg durf te begeven,
mij van harte wil inzetten,
mij persoonlijk geroepen weet
uit honger naar recht en rede,
uit dorst naar echte vrede,
om waarheid te doen en te spreken.
Wil zo tastbaar aanwezig zijn
als bron van mijn leven.
Annette Driebergen

Kinderwoorddienst in de veertigdagentijd
In deze veertigdagentijd is het thema bij de kinderwoorddienst: ‘Ik zorg voor jou’. Deze zondag luisteren we in dat
kader naar een verhaal met als titel: ‘Ik geef je te eten’. We horen een verhaal over een jongen met vijf broden en
twee vissen. Jezus neemt wat deze jongen bij zich heeft en verdeelt het onder de mensen. Er is genoeg voor iedereen!

Zal dokter Zorgstra ook

in haar tas hebben of zal het iets anders zijn? Kom ook kijken!

Uitnodiging voor gemeenteavond op 14 maart 2018
Op woensdag 14 maart is het biddag. Op die dag is er om 19.30 uur dienst in onze kerk, waarin onze predikant
Annette Driebergen zal voorgaan.
Aansluitend aan de kerkdienst is er een gemeenteavond. Er staan 3 onderwerpen op de agenda:
•
De kerkelijke financiën: Kerk, Jeugd en Diaconie (jaarrekening 2017 en begroting 2018)
•
Kerk 2025 – vervolg geven aan de aanbevelingen van cie. Kerk 2025
•
Kerk 2025 – uitwerking ‘Grote en Kleine Kerkenraad’
U bent voor de dienst en de aansluitende gemeenteavond van harte uitgenodigd.

Ouderavond Kinderen en geld
Hoe leer je jouw kinderen op een gezonde manier omgaan met financiën? Hart voor de Waard organiseert een
ouderavond rondom het thema ‘Kinderen en geld’. Tijdens deze avond neemt Leendert van Wezel je mee in financiën
en opvoeding. Hij zal je tools geven om je kinderen op een zelfstandige en verantwoordelijke manier om te laten gaan
met geld. Iets wat zo belangrijk is in een wereld waarin alles beschikbaar lijkt te zijn en kinderen en jongeren te maken
hebben met een grote druk erbij te horen.
Datum: Dinsdag 20 maart
Tijd: 20.00 uur
Waar: in Molenaarsgraaf (locatie volgt na aanmelding)
Er is een collecte voor de onkosten
Aanmelden: https://hartvoordewaard.nl/home/events/

Collecte zondag 11 maart
Collecte zondag 11 maart Binnenlands Diaconaat: Kerken Almere runnen een sociale supermarkt.
Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals Sociale Supermarkt Almere in Nederland.
Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en er is veel armoede en werkloosheid. Samen met
andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een
Sociale Supermarkt.
Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten
bij hun behoefte en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300en 1.500 mensen. Mensen worden
ook ondersteund met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan.
Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een
reguliere supermarkt. De verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken
willen alles graag onderbrengen in één pand.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
De diaconie

Paasgroetenactie 18 maart
Zondag 18 maart organiseert de diaconie weer de paasgroetenactie, die uitgaat van Kerk In Actie.
Op deze zondag kunt u na de dienst een paaskaart meenemen en deze ondertekenen of er wat persoonlijks
opschrijven.
De kaarten zijn geadresseerd aan gedetineerden in Nederlandse gevangenissen (vanwege privacy staan er geen
namen op).
KIA meldt dat het gedetineerden heel goed dat er aan hen wordt gedacht en dat het een feestelijke gebeurtenis is als
de kaarten in de kerkdienst worden uitgedeeld.
De paasgroet op de kaart sluit aan bij het veertigdagentijdthema van dit jaar: onvoorwaardelijke liefde.
De kaarten kunnen tot en met 22 maart verzonden worden.
In de gemeentebrief van volgende week volgt meer informatie over het versturen.

Klokradio: vrijwilligers gezocht
Vooruitlopend op de nieuwe gemeente Molenlanden is de Stichting Klokradio formeel benoemd tot de
lokale publieke omroep van Giessenlanden. Klokradio was al de omroep van de gemeenten
Alblasserdam en Molenwaard.
Kerkklokradio is een onderdeel van deze lokale omroep en verzorgt christelijke uitzendingen op de
radio en bereikt daarmee een grote groep luisteraars in de Alblasserwaard. De redactie Kerkklokradio
mag daarbij zowel de woensdag als de zondag invullen. Zij doen dit met een groot team vrijwilligers,
waardoor een breed aanbod van programma’s is ontstaan. Belangrijke invulling op de zondagochtend
zijn de kerkdiensten uitgezonden vanuit verschillende kerken, via een roulerend schema over de
samenwerkende kerken. Daarbij wil Kerkklokradio graag de kerken van Giessenlanden betrekken. Ook
de Ontmoetingskerk is gevraagd of wij hieraan mee willen werken.
Concreet betekent het dat onze gemeente dan circa eens per 4 maanden een tweetal programma’s op
zondag zou verzorgen:
1.

Het doorgeven van de kerkdienst (rechtstreeks, met aankondiging en afkondiging van de dienst
van 9:00 tot 11:30 uur)
2.
Het invullen van het programma Samen tot Gods Eer (op zondagavond van 20:00-22:00 uur, met
muziek, gedichten en verzoeken van luisteraars)
Om mee te kunnen doen, is er een team benodigd van gemeenteleden die dit verzorgen. Het gaat dan
om een presentator voor de ochtend, presentator voor de avond en 2 telefonisten voor het
avondprogramma. Eén van de teamleden is de redacteur en tevens aanspreekpunt naar Kerkklokradio.
Vanuit Klokradio wordt gezorgd voor goede begeleiding. Op deze manier werken zij inmiddels al met
170 medewerkers (vrijwilligers).
Wie heeft er interesse om hieraan mee te werken? Lijkt het jou/u leuk om hier een bijdrage aan te
leveren? Laat het dan s.v.p. weten aan de wijkouderling of scriba. Zo kunnen we inventariseren of er
voldoende animo is om ook het geluid van de Ontmoetingskerk van Noordeloos te laten horen op de
radio in de Alblasserwaard. We zijn benieuwd naar de reacties. Liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 13
mei 2018.
Voor wie wil luisteren: etherfrequentie 107.0 FM (oostelijk Alblasserwaard), kabelfrequentie 102.0 FM
(in Giessenlanden) of te beluisteren via internet (via de website). Voor kanaalnummers, programma
informatie en Uitzending Gemist: zie de website www.klokradio.nl.

Jeugdwerkkalender maart
zie volgende pagina

