
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de penningm

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 11 december 2020,  no. 50 

 

      
    

      Zondag 13 december 
3e advent 
09.30 ds. Annette Driebergen 
Collecte voor KIA-Help de kerk in 
Syrië (project) 
 
Volgende week  20 december: 
4e advent 
09.30 ds. N. Dijkstra-Algra uit 
Houten 
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. 
 
 

 
 

 
 

 

Organist 
Dick van der Garde 
 

Lector 
Anneke Pantekoek-Antonissen 
 

Ouderling van dienst 
Gerco den Oudsten 
 

Jarig in december 
27-12 dhr. J.C. Hoffman 
 

Collecteopbrengst 6-12 
Kerk: € 220,85 
 

Kerkbloemen 
De bloemen zijn gebracht bij  
dhr. W. van der Ham voor zijn 
verjaardag  
en bij familie Rol, ter bemoediging. 
 

 
 

 
Collecte voor Syrië 
Vandaag is de collecte bestemd voor 
ons project  ‘De Kerk als plek van    
hoop in Syrië’. 
Afgelopen week werd de 
bekroonde documentaire For Sama 
uitgezonden. Gemaakt door  
journaliste Waad, die in de 
burgeroorlog trouwt met arts Hamza 
en samen een baby krijgen.               
Meer informatie en het 
bankrekeningnummer op pagina 4. 
 
 

 

Lief en Leed 
 

Twee verhuisberichten op deze plek, van 
gemeenteleden die buren zijn geworden: 
Marijke Buizert, Robert Scheuber en Roy en 
Nienke zijn verhuisd naar  
Lage Giessen 68, 4223 SJ  Hoornaar 
en 
Amber den Toom en Nando Nieuwendorp 
wonen samen op 
Lage Giessen 67, 4223 SJ  Hoornaar. 
Voor Marijke, Robert, Roy en Nienke 
betekent de verhuizing weer een eigen plek, 
na een periode onder het ouderlijk dak.  
Voor Amber en Nando betekent het een 
nieuwe fase in hun bestaan. Hun bruiloft is 
vanwege corona uitgesteld, maar hun leven 
samen gaat beginnen.  
Veel woonplezier en geluk op de nieuwe 
adressen! 
 

Lief en leed… het is er altijd. Genoemd en 
ongenoemd, in een grotere kring bekend of 
stil gehouden. Blijdschap en verdriet. Kleine 
en grote zorgen. Om jezelf, om ouders of 
kinderen, om geliefden, om onze 
samenleving en onze wereld. We blijven 
bidden om nabijheid voor elkaar. We blijven 
hopen en verwachten, want het ís Advent! 
Daarom deze woorden (van Toon Hermans) 
om bij stil te staan: 
 

 Heer, elke dag 
 vraag ik om uw zegen. 

Misschien doe ik dat wel, 
omdat ik zo graag leef. 
Altijd hoop ik opnieuw 
dat u mijn dagen zult zegenen. 
Ja, ik heb het leven lief 
en probeer het glas te vullen tot de 
rand, 
maar ik weet zeker, Heer, 
dat ik dit leven zinloos zal vinden 
vanaf de dag  
dat ik niet meer hopen mag 
op U. 

 

Annette Driebergen 

 

 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
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Van onze predikant_________________________________ 

pastor______________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Geloof was belangrijk voor Adriaan. Hij was trouw in kerkgang, betrokken bij het kerkelijk leven en wist wat er speelde 
in kerk en theologie. Hij was niet star, maar groeide mee in ontwikkelingen rond bijbeluitleg. Voor zijn uitvaart had hij 
in een boekje liederen aangegeven die hem dierbaar waren.  
De teksten ervan laten iets van zijn binnenkant zien en tonen een diepgeworteld geloof in God, die ons in Jezus dichtbij 
gekomen is én de vaste overtuiging dat de dood geen einde is, maar een nieuw begin. In de kring van zijn gezin hebben 
we in de kerk afscheid van hem genomen. Daar klonken onder andere de woorden die boven aan de rouwkaart staan:  

De Heer is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het die mijn heil bewerkte, ik loof de Heer, mijn leven lang. 

We bidden voor zijn kinderen en kleinkinderen die hem erg zullen missen. 
 

 
Bij de dienst van komende zondag 
 
In de liturgie heet deze zondag ‘Gaudete’, ‘Verheug u’. Iets van het licht van Kerst straalt ons al tegemoet. Het paars in 
de kerk licht wat op. Daar passen de woorden van de profeet Jesaja mooi bij. In Jesaja 65: 17-25 schetst hij de nieuwe 
wereld van God. Wat ooit niet goed ging, lijkt nu tot bloei te komen. Zelfs de dieren worden genoemd; van vijandigheid 
is geen sprake meer, want wolf en lam liggen naast elkaar. Een hoopvol bericht. We staan stil bij de betekenis van hoop 
voor ons eigen leven. Als thema staat er boven de dienst: Ben je er klaar voor? Of dat helemaal de lading dekt? We 
gaan het zien! 
 

Een boom van licht: doe je mee? 
 
Bij de Ontmoetingskerk staat een kerstboom (foto op volgende pagina).  Lichtjes en slingers vormen de eerste vulling.  
Verder hangen er doorzichtige kerstballen in. Die zijn nu nog leeg. Idee is om die te vullen met een kerstgroet, een 
tekst, een gedachte waarmee je iemand anders kunt bemoedigen of aansporen.  
We hopen dat iedereen meehelpt om de boom te vullen met waardevolle kerstballen. Vanaf Eerste Kerstdag mogen de 
ballen worden meegenomen om ze te brengen bij iemand die wel iets van licht gebruiken kan. Haal dus een lege 
kerstbal op, vul hem met jouw kerstgedachte en hang hem weer terug in de boom.  
Natuurlijk kun je ook een zelfgemaakte kerstwens in de boom hangen. Zorg dan wel dat die wens geplastificeerd is. 
Samen bouwen we aan een Boom van Licht! 
 
 
Annette Driebergen 

We gedenken Adriaan van Houwelingen 
 

Op 4 december overleed onze broeder in Christus Adriaan van 
Houwelingen. Adriaan is 94 jaar geworden.  
Twee maanden geleden werd hij na een val opgenomen in Het 
Gasthuis, waar pijn hem in de greep hield. Verder was hij eigenlijk 
altijd gezond, al gaven de laatste jaren hem wel beperkingen. Daar 
kon hij slecht mee omgaan. Hij was gewend te zorgen, voor anderen 
en voor zichzelf. Dat hij dingen moest loslaten en zorg nodig had, 
vond hij lastig.  
Adriaan was boer in hart en nieren. Een zwakke rug maakte dat hij 
dat moest opgeven. Dat viel hem zwaar, maar hij vond een nieuwe 
werkgever en gaf zichzelf ook daar ten volle. Adriaan was een man 
van eenvoud. Hij genoot van de kleine dingen van het leven, de tuin, 
een rondje fietsen, gezelschap van zijn kinderen en kleinkinderen. 
Het overlijden van zijn vrouw, 30 jaar geleden en van zijn zoon Arie, 
10 jaar geleden, trok diepe sporen van verdriet in zijn leven, al uitte 
hij zich daar niet makkelijk over. Dat was sowieso niet makkelijk voor 
hem.  
Waar hij aan de ene kant over van alles en nog wat kon praten en 
meepraten, liet hij niet vaak iets van zijn binnenkant zien. Dat hield 
hij liever voor zichzelf.  
 



 

 

 

 

   

   

 

 
 Van onze predikant_       ’Op weg naar kerst’____________ 

 

OntmoetingsKerstafette.  
Doe je mee? Je hebt nog even om je aan te melden! 
 

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 gemeenteleden in beeld te 
hebben door een filmpje in de diensten. Dat ingrediënt gebruiken we graag voor Eerste Kerstdag.  
 

De OntmoetingsKerstafette raakt heel voorzichtig gevuld. We kunnen nog wel een paar bijdragen gebruiken. Het zou 
prachtig zijn als ook jij en u in beeld komt op Eerste Kerstdag. Dan weten we weer hoezeer we bij elkaar horen.  
Daarom nog maar een keer 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 foto bij de 
kerstboom, 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 opnamen 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.  
Doen, hè! Graag voor 18 december. 
 
 

 

 
Op Eerste Kerstdag zullen er vier diensten zijn  
om zoveel mogelijk mensen gelegenheid te geven naar de kerk te 
komen, natuurlijk wel met de beperking van het aantal (30). Met 
de dienst op kerstavond en het Kinderkerstfeest op tweede 

kerstdag zijn dat zes mogelijkheden! De diensten zijn op 
verschillende doelgroepen gericht. Bedoeling is dat iedereen die 
dat wil één keer naar de kerk kan gaan. 
Een overzicht, om alvast over na te denken: 
-  Kerstavond:  21.30 uur 
- 1e Kerstdag:   9.30 uur 
  11.30 uur: gezinnen met kinderen van de  
                     basisschool (groep 3-8) 
  13.30 uur: gezinnen met tieners 
  15.30 uur: afsluitende Vesper 
- 2e kerstdag:  10.00 uur: Kinderkerstfeest voor peuters en  
                                   kleuters ( vanaf 2 jaar en groep 1 en 2) 
In het bericht van de scriba lees je over aanmelden voor deze 
diensten. 
 

 
Annette Driebergen 

about:blank


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de kerkenraad________________________________ 

Aanmelden Kerstdiensten 

Inmiddels werken we enige tijd met kerktijd.nl en dat bevalt goed. Voor de Kerstdagen staan er maar liefst zes 
diensten gepland voor verschillende doelgroepen. Dat is voor kerktijd.nl te complex. Voor de Kerstdiensten kunt u 
zich daarom aanmelden via de website.  
 

Hoe en wat? 
 

We willen iedereen die dat wil de gelegenheid geven om naar de kerk te komen. Maar natuurlijk zijn alle diensten ook 
te volgen via livestream. Wie naar de kerk wil komen vragen we om rekening te houden met het volgende: 
 * Voor iedereen is er één keer gelegenheid om naar de kerk te komen. Wilt u komen, kies dan één dienst die 
 u wilt bijwonen en meldt u daarvoor aan. 
 * Helaas blijft het zo dat er een beperkt aantal mensen in de kerk aanwezig mag zijn (30). Zodra het maximum 
 aantal bezoekers zich heeft aangemeld voor een dienst, wordt dit op de website aangegeven.  
 * Vanaf komende maandag kunt u zich aanmelden. Dit kan tot en met maandag 21 december.      
 * U krijgt woensdag 23 december bericht of u aanwezig kunt zijn bij de door u gekozen dienst. 
 * Uiteraard gelden de bekende richtlijnen. Blijf thuis bij klachten en meld u in dat geval af bij de scriba.  
 

Tot slot 
 

We kijken uit naar bijzondere Kerstdiensten, zowel in de kerk als thuis!  
  

 _______________________________________________ 
Collectie voor Kerk in Syrië 

Vandaag is de collecte bestemd voor ons project De Kerk als plek van hoop in Syrië. 
Afgelopen week werd de bekroonde documentaire For Sama uitgezonden, gemaakt door journaliste Waad, die in de 
burgeroorlog trouwt met arts Hamza en samen een baby krijgen, Sama. 
Waad legt met haar camera alle gruwelen en dagelijkse gebeurtenissen in haar stad Aleppo vast. 
Zelfs het noodhospitaal van Hamza wordt doelwit van een bombardement. Indrukwekkend zijn de beelden van twee 
jongetjes die hun overleden broertje binnen brengen, of de baby die ter wereld komt terwijl moeder zwaar  
gewond is. De wanhoop, het verdriet maar ook de veerkracht en hoop van deze mensen raakt een ieder. 
In Syrië vindt men de vroegste christelijke kerken, 10% van de bevolking is christen. 
De kerken, zelf zwaar getroffen, bieden hulp aan iedereen die bij hen aanklopt voor voedsel, onderdak en veiligheid. 
U kunt helpen door uw bijdrage over te maken op rek.nr NL65RABO 0346309158 met vermelding project De kerk als 
plek van hoop. 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage,  
de projectcommissie 
 

 

 



 

 

Jeugd___________________________________________ 

Kinderwoorddienst thuis 

Ben je er klaar voor? 

In het licht van de kaarsen 
zie je een glimp 
van wat er komen gaat. 
Licht van hoop, 
een glinsterende toekomst, 
Ben jij er klaar voor  
om die toekomst in te stappen? 
 
In de tijd van advent zien wij uit naar de komst van de Heer. Die komst maakt het verschil: het zet de wereld in een 
ander licht. Waar nu nog strijd is en verdriet, zal vrede en geluk zijn. 
De profeet Jesaja spreekt de mensen moed in: 'De Heer zegt: "Ik maak alles nieuw en jullie mogen mij helpen. Wees 
goed voor elkaar. Help elkaar. Doe wat je kunt en ik, de Heer, zal de rest doen."' 
 

Het verhaal, om zelf te lezen of om te luisteren:   KOZ-verhaal-20201213.mp3 

 

en het 3de deel van het lantaarntje zijn toegevoegd in de bijlagen. Wordt jullie lantaarn al mooi? 
Er zitten vandaag ook nog extra kaartjes bij, waar je verschillende spelletjes mee kunt spelen (zoals memory) . 
Zie voor de uitleg onder de tekst van het verhaal. 
Veel plezier ermee! 

________________________________________________ 

 
 

 

 

 

z.o.z. 

 

Bij de bloemen 

Deze week zien we een ronde vorm op de schaal die de 
verbinding van hemel en aarde symboliseert.  
God zelf wil die verbondenheid. Daarom beloofde Hij Zijn 
Zoon.  
De klimop staat voor trouw: Hij zal trouw zijn aan zijn belofte 
aan ons. 
We zien groen mos, de groene kleur van het goede leven.  
Uit de bolletjes zal nieuw leven komen, naar belofte.  
Daar word je toch blij van?  
Verheugt u in de Heere te allen tijd. 
Dat is de betekenis van  deze derde adventszondag. 
 
Hartelijke groet,  
Mirjam van Genderen.  
 

 

 

 

https://1drv.ms/u/s!AkbO5pDbeZRopTpDEgTAORRvFZ1z
https://1drv.ms/u/s!AkbO5pDbeZRopTpDEgTAORRvFZ1z


 

 

 

 

Update KerkTV___________________________________ 

Zoals al eerder aangekondigd, zou rond deze tijd het regiemeubel geplaatst worden  
en dat is ook gelukt! Het ziet er prachtig uit, geheel in de stijl van de andere meubels  
en voor het oog alles netjes weggewerkt. In het meubel zelf moeten er nog wel een  
aantal kleine aanpassingen gebeuren,  zoals electriciteitspunten en kabeldoorvoeren  
aanbrengen. Dit gaan we doen tijdens de kerstvakantie en dan zouden we vanaf het  
nieuwe jaar helemaal gesteld moeten zijn. 
 

Ondertussen hebben bijna alle nieuwe regisseurs hun vuurdoop gehad en moeten de  
komende maanden de puntjes op de i gezet worden. De geluidsproblemen zijn voor  
het grootste deel verholpen, maar we zien nog steeds ruimte voor verbetering.  
En uw opbouwende reactie wordt daarbij zeer op prijs gesteld. 
 

U zult begrijpen dat er hierin de afgelopen maanden heel veel tijd is gestoken en ik zou met name Henri Kon en 
Peter Oosterlee willen bedanken voor hun bijdrage in dit projectteam. En uiteraard alle gemeenteleden die dit 
financieel mogelijk gemaakt hebben! 
 

 

 

 

Jan Vink (krm beeld & geluid) 

   

 

 

 

Oproep! Om zeker te zijn dat onze uitzending ook thuis goed ontvangen wordt, willen we dit graag ook tijdens 

de dienst in de kerk in de gaten houden. Daarvoor zijn wij op zoeken naar een gebruikte tablet, waar de app van 

Kerkdienstgemist.nl op gaat draaien. Is er nog iemand die zo’n tablet aan de kerk wil schenken? Stuur dan een 

mailtje naar kerkrentmeesters@ontmoetingskerk.nl. Alvast hartelijk dank! 

 

 

Voedselbank 
 

Vandaag, zaterdag 12 december worden er boodschappen voor de voedselbank ingezameld. 
Dit is hard nodig omdat veel meer mensen van de voedselbank gebruik maken. 
U kunt helpen door de volgende producten te doneren : 
pasta, rijst, sauzen, blikgroente of -vlees, houdbare zuivel, koffie, thee, broodbeleg, suiker, toilet papier, tandpasta, 
shampoo, deodorant, zeep, luiers, maandverband en wasmiddelen. 
Tussen 9.00 en 13.00 kunt u op de volgende locaties inleveren; 
Loods aan de van Brederodestraat 35a in Noordeloos.  Arjan  06 51824759 
Kerkbuurt, Dorpsweg125a in Hoornaar  Reinoud 06 15612811 
MFC Den Hoek, Dorpsweg 81, Hoogblokland   Janneke  06 28496731 
Multistee, Burg. v Slijpestraat 8, Goudriaan.     Huib 06 51051927 
Wij houden ons aan de coronamaatregelen. 
Bent u niet in de gelegenheid te brengen, dan komen wij het graag bij u ophalen.  
 
Namens de diaconie van de Ontmoetingskerk en de hervormde kerken van Goudriaan, Hoogblokland, Noordeloos  
en Hoornaar danken wij u hartelijk voor uw steun. 
 

 

mailto:kerkrentmeesters@ontmoetingskerk.nl

