
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de penningm

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 27 november 2020,  no. 48 

 

      
    

      Zondag 29 november 
1e advent 
09.30 ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de diaconie 
 

Volgende week  6 december: 
2e advent 
Dienst met doventolk 
09.30 ds. L.H. Stel uit Gorinchem 
Collecte voor de kerk 
 

De diensten zijn ook rechtstreeks 
te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 
 

 
Collecteopbrengsten 
8-11 diaconie:  € 87,50 
15-11 Warchild:  € 451,25 
22-11 Kerk: € 412,50 

 

 
 
    

 

Organist 
Rudolph de Jong 
 

Lector 
Sanne van Wijk 
 

Ouderling van dienst 
Dinie Haag 
 

Jarig in november/december 
29-11 dhr. O. Wilstra  
4-12 dhr. W.A.T. van der Ham 
10-12 mw. R. van der Ham-Koorevaar 
27-12 dhr. J.C. Hoffman 
 

Kerkbloemen 
De bloemen zijn deze week  
gebracht bij  
dhr. A. van Houwelingen,  
mw. A.T. Kooistra en  
mw. G.E. Zijlstra-Monteny, 
met de hartelijke felicitaties  
voor hun verjaardag. 
 

 
 
 

Bedankt 
Ieder die mij voor mijn 75ste verjaardag 
een felicitatie heeft gestuurd wil ik 
graag heel hartelijk danken. Jullie 
hebben er voor mij een speciale dag 
van gemaakt. 
 

Anneke Kooistra 
 

 

Lief en Leed 
Omdat de thuisverzorging te intensief werd, 
is Hans Rol afgelopen week opgenomen in 
Zorgcentrum Pedaja, Claversweer 1, 3371 PR 
Hardinxveld-Giessendam, hopelijk voor een 
relatief korte periode. Op de eerste dag van 
zijn opname daar werd hij helaas positief 
getest op corona. Hoewel hij geen klachten 
heeft, is dat wel ingrijpend: geen bezoek 
daar en quarantaine voor zijn vrouw Tiny.  
Dat ze allebei helemaal uit het veld geslagen 
zijn, is goed voor te stellen. We leven en 
bidden mee! 
 

Dat laatste - meeleven en bidden - proberen 
we ook met elkaar te doen. Op alle 
mogelijke manieren. Het was leuk 
verscheidene gemeenteleden in beeld te 
zien bij de gemeentevergadering van 
afgelopen week. Wat doet het goed ruimte 
te vinden om elkaar even te zien en te 
spreken! We gaan op weg naar een 
bijzondere maand. Als het goed is, heeft 
iedereen een Adventskalender ontvangen 
(en een exemplaar om weg te geven). De 
titel ervan houden we vast: Geef licht!  
 

Voor deze dagen woorden van lied 463: 
 

Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 
 

Kyrie eleison, 
dat Gij u erbarmt, 
onze kille koude  
met uw licht verwarmt! 
 

Annette Driebergen 
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Van onze predikant_________________________________ 

pastor______________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bij de dienst van zondagmorgen 
Het is de eerste Advent. Verwachtingsvol kijken we de komende weken uit naar licht en warmte. Die verwachting 
wordt misschien wel wat getemperd door de omstandigheden in deze tijd, maar of we daarin uniek zijn? We lezen 
Marcus 13, vers 24-37. Daarin wisselen angstige en hoopgevende beelden elkaar af. We vragen ons af: ‘Zie je al wat?’ 
Misschien kunnen we elkaar helpen scherper te zien! 
 

Op weg naar Kerst: Doe je mee? 
De Adventsperiode is begonnen, we gaan op weg naar Kerst.  
De kerstdagen zullen anders dan anders zijn, ook in de kerk.  
Al eerder merkten we: anders hoeft zeker niet minder te zijn.  
We hopen Eerste Kerstdag op een bijzondere manier te vullen.  
Daar is medewerking van heel veel gemeenteleden voor nodig.  
Steeds ontdekken we hoe bijzonder en fijn het is om gemeenteleden  
in beeld te hebben door een filmpje in de diensten.  
Dat ingrediënt gebruiken we graag voor Eerste Kerstdag.  
 
Daarom deze vraag:                                                                                                                                                                                  

Wat is jouw/jullie bijdrage voor de OntmoetingsKerstafette?  
Denk aan een mooi kerstgedicht, een kerstwens, je favoriete kerstlied,  
een muziekstuk, een kerstgroet, een kerstdansje met je gezin……… 
We hopen te genieten van heel veel verschillende 
bijdragen en zo een ‘dagvullend’ programma voor Eerste Kerstdag te  
bieden, vol bekende en onbekende gemeenteleden! 
 

De opnames zullen zoveel mogelijk door Ad worden gemaakt om zo te zorgen dat de beeld- en geluidskwaliteit op 
eenzelfde niveau zijn. Dat maakt monteren eenvoudiger. Mail om je bijdrage te melden en een afspraak te maken voor 
opname naar admorelissen48@gmail.com of bel naar 0183-854232. Wacht liever niet tot het laatste moment: je kunt 
vanaf nú terecht tot uiterlijk vrijdag 18 december! 
 

 

 

Zoom op zondag 

Wat missen we dat: na de dienst even bijpraten bij 

een kop koffie! Ik noemde het al eerder ‘het 

sacrament van de koffie’. Het is een belangrijk 

onderdeel van gemeente-zijn. Natuurlijk is dat het 

allerfijnst om in de ontmoetingsruimte van de kerk te 

doen. Nu dat niet kan, zoeken we naar nieuwe, 

digitale mogelijkheden. Die hebben we gevonden in 

het programma ‘Zoom’.  

Via Zoom vond afgelopen week al de digitale 

gemeentevergadering plaats, dat lukte heel wat 

gemeenteleden goed en bleek een schot in de roos! 

Nu willen we - op de eerste zondag van elke maand - 

met elkaar digitaal koffiedrinken, de eerste keer op     

6 december.  

Je zorgt zelf voor koffie, klikt op een link en wordt 

verbonden met een aantal gemeenteleden om terug 

te kijken op de dienst en bij te praten. Meedoen? 

Meld je aan via zoom@ontmoetingskerk.nl 

Annette Driebergen 
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 Een terugblik op 22 november_______________________ 

  
De extra openingsuren van de kerk, voorafgaand aan de gedachtenisdienst, bleken te voorzien in een behoefte. Het 
was fijn om in alle rust een kaarsje te branden, te luisteren naar muziek en zo tijd te nemen voor bezinning en 
gedenken. 
 
 

 

 
 

Collecte voor de voedselbank________________________ 
1 miljoen mensen leven in armoede 
Bijna één miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen diegene die het financieel 
echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Door de coronacrisis hebben steeds meer mensen 
deze hulp nodig. U kunt de voedselbank helpen door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de 
Diaconie NL82 RABO 0346 3028 38 
 

Voedselbankactie 12 december 
Door de coronacrisis doen meer mensen een beroep op de voedselbank. 
Alleen met elkaar kunnen we mensen steunen die dat het hardste nodig hebben. 
Daarom organiseert de diaconie van de Ontmoetingskerk samen met de hervormde kerken van Goudriaan, Hoornaar, 
Noordeloos en Hoogblokland een inzamelingsactie. 
Deze vindt plaats in eerdergenoemde dorpskernen op zaterdag 12 december van 9.00 tot 13.00 uur. 
Verdere informatie volgt via flyers, Het Kontakt en de volgende nieuwsbrief. 
Mogen wij op u rekenen? 
 
Hartelijk dank voor uw steun! 
 
Namens de Diaconie en de voedselbank.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de kerkenraad________________________________ 

Terugblik vergaderingen kleine en grote kerkenraad 9 en 16 november 2020 
 

9 november vergaderde de kleine kerkenraad en 16 november de grote kerkenraad. Beide vergaderingen vonden 
digitaal plaats. 
  
Kleine kerkenraad  
Tijdens de kleine kerkenraad kwamen de problemen met de uitzending van de kinderdienst van 8 november aan bod. 
We spraken over het oplossen en voorkomen van dit soort problemen en de communicatie erover naar de gemeente. 
Ook kwam een brief van de burgemeester van gemeente Molenlanden over het al dan niet houden van kerkdiensten 
aan de orde. Verder bespraken we de verklaring van de PKN over de rol van de kerken in en direct na de Tweede 
Wereldoorlog ten opzichte van de Joodse gemeenschap in Nederland.  
 

Grote kerkenraad 
Tijdens de vergadering van de grote kerkenraad gingen de kerkenraadsleden in kleine groepjes in gesprek over wat 
deze tijd doet met ons en met ons geloof. Ook spraken we over kerk-zijn in coronatijd. We proberen daarbij te 
focussen op wat wel kan en niet te veel stil te staan bij wat allemaal niet meer kan. Er borrelt veel creativiteit op, dat 
geeft nieuwe energie!   
In beide vergaderingen kwamen de jaarplannen en de viering van Kerst 2020 aan bod.  
 

Jaarplannen 
Elk jaar worden er jaarplannen gemaakt bij het beleidsplan 2018-2022. De predikant, ouderlingen, diaconie, 
kerkrentmeesters en jeugdouderling lichtten hun plannen toe. Een aantal punten lichten we even uit:   

 Jaarplan predikant: het houden van verbinding in coronatijd (gedachte van de zeven spreeuwen) en het zoeken 
naar wegen voor pastoraat in deze tijd. Ruimte blijven zoeken voor missionair kerk-zijn. 

 Jaarplan ouderlingen: gesprek over de periode waarin een wijkbezoeker die taak op zich neemt. Het teamwerk 
en de communicatie binnen de wijkteams verder uitbouwen. Een weg zoeken als ouderling in coronatijd. 

 Diaconie: aandacht voor de Voedselbank, zowel financieel als met een inzamelingsactie. Daarnaast de taak van 
jeugddiaken duidelijker vormgeven, samen met jeugdouderlingen.  

 Kerkrentmeesters: opstellen van de noodzakelijke financiële documenten. Onderzoek naar het geefgedrag en 
de leeftijdsopbouw van de gemeente, met het oog op de toekomst. Ook aan de slag met een 
meerjarenonderhoudsplanning. 

 Jeugdwerk: binding met kinderen/jongeren houden in coronatijd. Het jeugdoverleg voortzetten in de nieuwe 
brede vorm. Voortdurende aandacht voor het betrekken van de jeugd in de kerkdienst en bij 
commissies/activiteiten.  
 

OntmoetingsKerst 
Er is uitgebreid gesproken over de invulling van de Kerstvieringen dit jaar. We willen mensen de gelegenheid geven om 
met Kerst naar de kerk te gaan. Wel zoeken we nieuwe manieren, zodat de beleving thuis net zo bijzonder is als voor 
de kleine groep mensen die in de kerk aanwezig is. De Kerstnachtdienst wordt een rustige, intieme dienst met het 
maximum aantal aanwezigen en uiteraard een live-uitzending.  We besluiten om Eerste Kerstdag een meer uren 
durende uitzending te houden, waar ook kerkdiensten deel van uitmaken. Omdat we elkaar niet allemaal in de kerk 
kunnen ontmoeten, vragen we gemeenteleden om mee te werken door middel van filmpjes met kerstgroeten, muziek, 
zang enzovoorts. Zo kunnen we elkaar toch zien.  
 
 

Kerkklokradio _____________________________ 

Op 29 november wordt onze kerkdienst  van 09.30 tot 10.30 uur uitgezonden. Behalve door onze predikant              
Annette Driebergen wordt hieraan meegewerkt door Jan Vink en Conny van Tussenbroek. 
Die dag is er van 20.00 tot 22.00 uur het programma ‘Samen tot Gods eer’. Hiervoor zijn in de studio in  
Nieuw-Lekkerland Ans van Vuren, Daniël Dik en Arie Slob. 
 
Op 2 december wordt van 21.00 tot 21.15 uur een korte meditatie verzorgd door Arie Slob. 

   

 



 

 

Jeugd___________________________________________ 

Kinderwoorddienst thuis 

Zie je al wat? 

Meneer Tuur staat op de uitkijk. Zou de koningin al komen?  
Hij ziet aan een vijgenboom dat het al bijna zomer wordt.  
Dan komt ze vast al snel! 
 

Het adventsproject is dit jaar er helemaal op gericht dat je thuis kinderwoorddienst kan doen. Er komt de komende 

weken elke week een bijlage bij de nieuwsbrief met daarin het verhaal. Misschien kan je het verhaal al zelf lezen, 

misschien kan het voorgelezen worden na de kerkdienst. Dit is een geluidsbestand waar het verhaal voorgelezen 

wordt:  KOZ-verhaal-20201129.mp3 

Je kan in elk geval tijdens de dienst elke week lekker aan de gang met de bijgevoegde werkbladen. En wanneer je elke 
week meedoet komt daar ook iets heel moois uit. Zo kijken we samen uit naar de komst van het kindje Jezus. 
 

Bij de bloemen____________________________________ 

Bij de start dag in september hadden wij kerkvisite. We troffen prachtig weer dus we zaten heerlijk in onze tuin. Het 
bleef niet bij koffie, we dronken nog wat en we proefden onder andere van de verse rijpe vijgen die aan de boom 
stonden.  
Toen kwam het kaartje met vragen op tafel. Wat is voor jou het goede leven? “Nou, dit hier: het mooie weer en die 
heerlijke vijgen!” werd er meteen door iedereen gezegd. En ja , meer hadden we niet nodig, coronatijd of niet.  
Ik dacht er meteen aan terug toen ik zag wat er in de schriftlezing voor de eerste adventzondag staat: 
Leer van de vijgenboom deze les:  Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht.  
De vijgenboom staat voor het goede leven dat in aantocht is maar waar we ook nu al van mogen genieten.  
Wij hadden toen niet meteen door dat dit zo in de bijbel staat. Hoe passend was het.  
En dan nu komt het weer naar voren. Ik zie dat als een knipoog van God. Dan merk ik dat hij er is en erbij was. Vaak zie 
je dat later pas.  
Ik heb dus de schaar gepakt en nog maar eens wat uit die vijgenboom gehaald. Ik knipoog terug. 
 
Hartelijke groet,  
Mirjam van Genderen 
 

 

 

https://1drv.ms/u/s!AkbO5pDbeZRopS_mEuT7paHS_Xci


 

 

Column_________________________________________ 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven… 

Mijn bril beslaat als ik de kerk binnenloop met mijn meiden. Bij het tafeltje aangekomen kan ik bijna niets meer zien. 

Ik probeer de namen van mijn dierbaren op het briefje te schrijven. Wie schrijf je op? Er zijn meer mensen waaraan 

ik denk dan wie ik noteer. Ik loop de kerkzaal in, neem mijn bril af en poets de glazen. Zo, ik kan weer wat zien en 

wat is het een fijn gezicht. Ik ben al een tijdje niet meer in de kerk geweest. Ik sta op een vertrouwd plekje en kijk 

naar de tafel vol kaarsjes. Het orgelspel klinkt aangenaam in mijn oren. Het voelt precies als in een 

voleindingsdienst, dat moment waarop je naar voren loopt en even stilstaat, wachtend omdat de persoon voor je 

een kaars aansteekt. De kerk is zo goed als leeg, maar het is alsof ik in een gewone dienst sta. De emotie, een apart 

gevoel van binnen, de gedachten aan de mensen die door je hoofd razen als je daadwerkelijk daar voorin die kerk 

even letterlijk stilstaat. 

Ik geef mijn dochters ook een kaars om aan te steken. Ik vind het belangrijk om dit ritueel met hen te delen en door 

te geven. Ze wilden dat ik ´Omi’ op het briefje schreef. Daar wilden ze aan denken bij het aansteken van de kaars. 

Omi, mijn oma, ik ben heel dankbaar dat mijn kinderen haar nog hebben mogen kennen en haar liefde hebben 

gevoeld. Precies als het verhaal in het prentenboek dat Annette voorlas in de dienst die avond. Toen ik er ´s avonds 

naar zat te luisteren voelde ik de boom groeien. Meegezogen in het verhaal zie ik de takken en de bladeren van 

herinneringen voor me. De glimlach bij mijn kinderen en de glimlach van mijn oma als de paarse doos 

chocoladehartjes uit de koelkast is gehaald en uitgedeeld wordt. Niet één boom om te herinneren, maar een bosje 

bomen van lieve mensen die ons (op hun tijd en sommigen veel te vroeg) voor zijn gegaan.  

De volgende ochtend wandel ik met de hond. Het is prachtig buiten, de bevroren grond, het zonlicht.  Niet vast te 

leggen op foto, alleen met het blote oog waar te nemen zo mooi. Op de terugweg schiet er een lied in mijn 

gedachten: 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen.                                                                

Dank voor gewassen, grassen en bomen,                                                                                                               

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

Thuis zoek ik het lied op in het liedboek. Ik lees verder. Het is als voor mij geschreven…… 

……Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

Ik kan alleen nog maar denken: Amen! 

 

Elvira 

 

 

 



 

 

 

Schrijfactie Amnesty International___________________ 

       

Ieder jaar schrijven honderdduizenden mensen wereldwijd naar presidenten, ministers en koningen. Ze vragen om 

gerechtigheid voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die vastzitten om hun mening of gemarteld 

worden om wat ze geloven. 

Op 10 december – de Internationale Dag van de Mensenrechten – organiseert Amnesty International elk jaar een 

schrijfactie. Er worden in kerken, in bibliotheken of bij mensen thuis gezamenlijk brieven geschreven om 

machthebbers onder druk te zetten. Er worden kaarten geschreven aan de slachtoffers om ze te ondersteunen.  

In verband met corona kan het dit jaar niet in groepsverband plaatsvinden. In de kerk (en in het Noorderhuis op de 

balie van de bibliotheek) liggen schrijfpakketjes voor u/jou klaar. 

Doe ook mee en verander een leven! 

 

 


