
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de penningm

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, woensdag 23 december 2020,  no. 52 

 

      
    

Gegevens over de 
kerkdiensten en de 
collectes vindt u verderop 
in de gemeentebrief. 
 
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 
24-12: Pim Lodder 
25-12: Pim lodder 
27-12: Dick van der Garde 
 

Lector 
24-12: Arie Harrewijn 
25-12: Adrie Hoffman 
27-12: Tabitha Kazen 
 

Ouderling van dienst 
24-12: Anita Wallaard 
25-12: Conny van Tussenbroek 
26-12: Jonneke Verhaar 
27-12: Bartha Nieuwland 
 

 
Dienst met doventolk 
Op 1e kerstdag om 09.30 uur 
  

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

Collecteopbrengst 20-12 
Kerk:  € 517,25 
 

Kerkbloemen 

 
De bloemen zijn gebracht bij  
mw. Elly Ouwerkerk-Tromp. Zij is 
herstellende van een knieoperatie. 
En bij Hans en Klaske Hoffman voor 
hun 55-jarig huwelijksjubileum. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Lief en Leed 
Het zijn verdrietige tijden voor Hans en Tiny 
Rol. Hans is nog steeds in zorgcentrum 
Pedaja en zal niet meer thuiskomen. Dat is 
een moeilijke beslissing die veel hartzeer 
veroorzaakt. We leven met hen mee in dit 
verdriet. Hans en Tiny zijn ontzettend 
dankbaar voor alle lieve en 
hartverwarmende aandacht in de vorm van 
kaarten, telefoontjes en praktische hulp! 
 

Ik meldde kortgeleden al twee verhuizingen.  
Ook in deze tijd is er verhuisd:  
Anne, Maartje, Thirza en Simon Aantjes 
wonen in hun nieuwe huis: Noordzijde 10, 
2977 AD  Goudriaan. 
Suzanne den Ouden en Saqib Zulfiqar zijn 
verhuisd naar Martinus van Barneveltstraat 
6, 4225 RH  Noordeloos.  
We wensen jullie veel woonplezier en mooie 
tijden op het nieuwe adres! 
 
Ik verheug me op de komende feestdagen. 
De geboorte van Jezus als kind in de kribbe 
mag worden gevierd, in dankbaarheid om 
dit geschenk van Godswege.  
Mede namens Ad wens ik u licht, vrede en 
harmonie voor de komende kerstdagen met 
woorden van een gebed:  
  
God, wilt u ook deze Kerst 
licht brengen in ons leven, 
warmte geven in ons hart, 
vrede van binnen en 
verbondenheid met alle mensen.  
Amen 
 

Annette Driebergen 
 
 

 

 

 

 Let op: Kopij voor de 

komende gemeentebrief 

inleveren voor aanstaande 

woensdag 19.00 uur!  

Die verschijnt - in verband 

met de jaarwisseling - op    

30 december.   

 

 

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

pastor______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bij de diensten op en rond de Kerstdagen 
 
Kerstavond, 24 december, 21.30 uur 
We horen in deze dienst twee versies van het Kerstevangelie: uit Matteüs 1 en uit Lucas 2.  
Ze brengen ons bij het thema van deze dienst: God komt op ooghoogte. Naast organist Pim Lodder en zangers uit onze 
eigen gelederen zijn Evi en Fiene Boere (12 en 11 jaar) uit Papendrecht in ons midden met harp en dwarsfluit. Het zal 
vreemd voelen om niet samen vanuit de volheid van ons hart ‘Ere zij God’ te zingen, maar hopelijk zingt iedereen thuis 
mee! 
 
Eerste Kerstdag, 25 december, 9.30 uur 
Op deze morgen staat het Kerstevangelie uit Johannes 1 centraal. Het lijkt niet echt een kerstboodschap die Johannes 
brengt, maar niets is minder waar. Het thema voor deze dienst is: Zichtbaar woord.  
Pim Lodder en Margreeth den Oudsten ondersteunen de zang. Aan het begin van de dienst wordt de kerstkaars 
aangestoken door Lucas Verhaar. Die zal de hele dag branden.  
Er is geen kindermoment in deze dienst; dat volgt in de tweede dienst.  
Aansluitend aan deze dienst begint het eerste deel van de OntmoetingsKerstafette. Een gevarieerd programma 
waaraan veel gemeenteleden hun bijdrage leveren. Juist in deze tijd zal het extra goed doen bekende gezichten te 
zien! De OntmoetingsKerstafette start direct na deze eerste dienst.  
Vlak voor de tweede dienst is er even een ‘stop’ in kerkdienstgemist.nl   
Die stop zorgt ervoor dat er in een later stadium in verschillende blokjes kan worden teruggekeken. De ‘stop’ is van 
heel korte duur. U kunt direct weer naar de volgende uitzending. 
 
Eerste Kerstdag, 25 december, 11.30 uur: dienst voor gezinnen met kinderen van de basisschool 
Een kinderkerstfeest, gericht op de groepen 3 t/m 8, maar tegelijk is het dan natuurlijk een feestelijke dienst voor 
iedereen. Met de postbode die voor de laatste keer de Adventsbode bezorgd, met het Kerstverhaal, met een bijzonder 
verhaal uit deze tijd én met een kinderkoor van onze eigen kerk. De koorleden hebben bijna de sterren van de hemel 
gezongen, het klinkt als een klok! 
 
Aansluitend aan deze dienst begint het tweede deel van de OntmoetingsKerstafette. Opnieuw geldt dat aan het eind 
van de Estafette met een stop een afsluiting volgt, met direct aansluitend een volgende dienst. U ziet het vanzelf aan 
de programmering van kerkdienstgemist.nl 
 



 

 

 

 

   

   

 

 
 

     

  

 

Van onze predikant________________________________ 

Eerste Kerstdag, 25 december, 13.30 uur: dienst voor gezinnen met tieners 
Wat was het leuk om deze dienst met een vijftal tieners voor te bereiden. Twee keer zaten we bij elkaar en de ideeën 
vlogen over tafel! Het wordt een bijzonder geheel, met een quiz, een verhaal, interviews en een rode ballon. Het thema 
(natuurlijk in het Engels, speciaal voor de tieners): Everybody needs a little love.  
Voor de quiz kunt u de Kahoot-app op uw telefoon gebruiken of via Kahoot.it meedoen. In de dienst wordt het allemaal 
uitgelegd! 
Direct aansluitend aan deze dienst begint het derde deel van de OntmoetingsKerstafette.  
 
Eerste Kerstdag, 25 december, 15.30 uur: afsluitende Vesper 
In een korte afsluitende viering staan we stil bij Psalm 98, de psalm die van oudsher verbonden is met Kerst. Een loflied 
om alles wat God geeft. Ik hoop dat we kunnen terugkijken op een bijzondere dag, vol gouden momenten van 
herkenning, digitale ontmoeting én dankbaarheid om de geboorte van Jezus.  
 
Tweede Kerstdag, 26 december, 10.00 uur: Kinderkerstfeest voor peuters en kleuters 
Een digitale viering voor de allerjongsten, dat is een uitdaging. Kort en krachtig moet dat zijn. Met een viering van 
ongeveer 20 minuten hopen we de aandacht vast te houden. Natuurlijk zingen we, klinkt het kerstverhaal én wordt er 
geknutseld. Bij alle kinderen van 2-6 jaar is een pakketje bezorgd. Na deze dienst weet iedereen wat daarin zit en hoe je 
het kunt gebruiken. Kijken jullie allemaal mee? Tip: Zet alvast een kaars klaar! 
 
Zondag 27 december, 9.30 uur: Kerkdienst 
En dan is het gewoon weer zondag. Op deze dag gaat ds. Alexander Veerman uit Sliedrecht voor. Hij is voor het eerst in 
ons midden.   
 

 

Top2000-kerkdienst                                                      
In de Ontmoetingskerk is dit jaar geen Top2000-kerkdienst. We 
zijn niet de enige kerk die niet goed wist hoe dat in coronatijd te 
realiseren zou zijn. Gelukkig hoeven we deze kerkdiensten niet 
helemaal te missen.  
Er is een digitaal landelijk initiatief op 27 december om 19.30 
uur vanuit Driebergen (!) met ds. Gerrit van Dijk (die geboren is 
in Rijnsburg (!)), mee te kijken via 
http://www.top2000kerkdienst.nl/live 
Ook in onze buurgemeente Lux Mundi in Lexmond is een online 
Top2000-dienst. Voorganger daar is ds. Joost Schelling. Zie voor 
die uitzending het YouTubekanaal van Lux Mundi. 
 

Zoom op zondag 
Op de eerste zondag van 2021, 3 januari, is 
er weer gelegenheid elkaar digitaal te 
ontmoeten.  
Een mooie gelegenheid elkaar alle goeds 
voor het nieuwe jaar te wensen.  
De formule: iedereen zorgt zelf voor koffie, 
eventueel met iets lekkers, zet laptop of 
tablet aan en ontmoet andere 
gemeenteleden.  
Aanmelden gaat via 
zoom@ontmoetingskerk.nl 
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Collectes________________________________________ 

Collecte donderdag 24 december: Amnesty International  
 

Wij zijn een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht.  In meer dan 150 
landen voeren we actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Ons werk beschermt en 
versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van 
het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. 
Met onze beweging kunnen we een vuist maken tegen onrecht. We weten waar we een verschil kunnen maken en 
hoe we onze miljoenen supporters kunnen mobiliseren. Dit doen we namelijk al meer dan vijftig jaar. U kunt Amnesty 
International steunen door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de diaconie:  
NL82 RABO 0346 3028 38.  
 

 
 

 
Collecte vrijdag 25 en zaterdag 26 december voor ons project  ‘De Kerk in Syrië’ 
 

Tijdens de vieringen van 1e kerstdag en 2e kerstdag collecteren we voor ons project in Syrië: ‘De kerk als plek van 
hoop en herstel’.  
De situatie in Syrië is rampzalig. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en 
veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen 
aanklopt. 
 

  
 

Ook in Syrië verandert de situatie voortdurend. Het land is na 9 jaar burgeroorlog niet opgewassen tegen een 
grootschalige uitbraak van het coronavirus. Veel ziekenhuizen zijn verwoest en liggen in puin. Het land beschikt over 
maar 4 beademingsapparaten. Samen met Kerk in Actie steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om 
hun belangrijke werk te blijven doen. Help de Syriërs door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van 
het project: NL65 RABO 0346 3091 58 
 

Collecte zondag 27 december voor de diaconie 
 

Op zondag zullen wij collecteren voor de diaconie.  
Aan het einde van het jaar verdelen wij het geld van de diaconie onder goede doelen/acties die worden aangedragen 
of op ons pad komen. In een volgende gemeentebrief in januari, zullen wij onze keuzes van het afgelopen jaar 
toelichten.  
De diaconie wilt u hartelijk danken voor uw gift op het rekeningnummer: NL82 RABO 0346 3028 38. 

 

 

Groetenkaart  
Help mensen in nood: stuur een kaartje aan een 
gevangenen om ze te ondersteunen. Omdat er nu alleen 
online kerkdiensten zijn kunnen we geen groetenkaart aan 
u uitdelen. Wilt u toch graag een kaartje opsturen kijk dan 
op de site van Amnesty International: 
www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties Of neem contact op 
met Arjan Verhaar  
tel: 06-51824759. Bij hem liggen schrijfpakketjes voor 
u/jou klaar. 
 



 

 

Kinderwoorddienst thuis___________________________ 

Wereldnieuws 
 

In de afgelopen weken vierden we advent, we leefden toe naar het kerstfeest. Elke zondagdienst werd er een 
adventsbode gebracht met goed nieuws, het beste nieuws! 
Maar als je écht goed nieuws wilt horen...  dan moet je de Bijbel lezen. Oud nieuws, zou je misschien zeggen. Maar die 
verhalen zijn ook vandaag nog heel belangrijk, want ze laten zien dat God van mensen houdt. Dat is goed nieuws voor 
iedereen!  

Vrijdag is het kerstfeest en lezen we het verhaal van de geboorte van Jezus (zie hieronder) Hij wordt geboren in 
een stal en krijgt meteen al veel bezoek. Je kunt het ook beluisteren: KOZ-verhaal-20201225.mp3 
 
 

 

In de dienst van half 10 is er geen kindermoment opgenomen, omdat er om 11.30 een volledige dienst speciaal voor 
jullie is. Kijk en beleef deze dienst thuis mee! 
En tijdens de dienst van 9.30 kan je dan mooi de knutsel maken die je vindt in de bijlage. 
Veel plezier en hele fijne kerstdagen!! 
 
Jezus wordt geboren  
De keizer is de baas in het land. En ook in heel veel andere landen. Hij is de baas van bijna heel de wereld. En als de 
keizer iets zegt, dan moet je wel luisteren. Ook als je er geen zin in hebt. Of als het moeilijk is…  
En nu wil de keizer dat iedereen zijn naam opschrijft. Niet gewoon thuis, nee, in de plaats waar je familie vandaan 
komt. Ook Jozef en Maria, zij gaan op reis naar Betlehem. Het is een lange reis. Het is een moeilijke reis, want Maria is 
zwanger. Het duurt niet lang meer voordat de baby geboren wordt. 
In Betlehem gaan ze op zoek naar een plekje om te slapen. Ze kloppen aan bij een herberg. ‘Vol!’ zegt de man die 
opendoet. En ook de volgende herberg is vol. Waar kunnen Jozef en Maria slapen? 
Een straat verder is nog een herberg. Ze kloppen aan. Een man doet open. Als hij Jozef en Maria ziet, schudt hij zijn 
hoofd. ‘Vol!’ zegt hij. ‘Maar ik weet wel een ander plekje. Kom maar mee.’  
Jozef en Maria volgen de man. Hij brengt hen naar een stal. Er ligt stro op de grond. Er staat een voerbak voor de 
dieren.  
Jozef maakt een bed in het stro voor Maria. De man heeft dekens gebracht. Maria kruipt eronder. Ze is moe van de 
reis.  
Die nacht wordt de baby geboren. Het is een jongetje. Jozef knuffelt hem en pakt hem warm in. ‘We noemen hem 
Jezus’, zegt hij. Voorzichtig legt hij Jezus in Maria’s armen. Opeens wordt er op de deur geklopt. Bezoek? Midden in de 
nacht? Wie kan dat zijn? Jozef doet open. Voor de deur staat een groepje mannen. Het zijn herders. 
‘We waren bij de schapen’, vertelt een van de mannen. ‘Opeens was er een engel. Hij straalde. En wij schrokken! De 
engel zei dat hij belangrijk nieuws had. De redder was geboren. We konden hem vinden in de stal.’  
De man kijkt de stal in. ‘Ah, ik zie het al.’ En hij loopt langs Jozef de stal in. De andere herders volgen. Samen knielen ze 
bij Maria. Ze heeft Jezus in haar armen. 
Dan staan de herders op en gaan naar buiten. Ze zingen een lied. ‘Alle eer aan God in de hemel. Hij geeft vrede! Vrede 
op aarde!’ Het is het lied dat de engel zong. Samen met nog heel veel andere engelen. Alle eer aan God in de hemel. 
Hij geeft vrede! Vrede op aarde! 
 

Wereldnieuws! Verwerking 
Bijbel: Lucas 2:1-20  
Jezus wordt geboren in Betlehem. Zijn moeder wikkelt hem in doeken en legt hem in een voerbak. Herders uit de 
omgeving gaan snel naar de stal en gluren nieuwsgierig naar binnen naar dit bijzondere kind. Op het werkblad staat 
een bouwplaatje voor een stal. De kinderen wikkelen, net als Maria, dit kindje in doeken.  
 
Werkwijze werkblad: Knip het doosje langs de dikke lijnen uit. Knip daarna de andere dikke lijnen in. Kleur alles. Vouw 
de lijnen en plak het geheel. Het deksel van het doosje krijgt aan de voorkant een extra versteviging door het losse 
dakje er tegenaan te plakken. Maak met een houten wasknijper en een stukje gaasverband het kindje. Teken het 
gezichtje erop en wikkel hem in gaasdoeken. Maak een bedje van zachte watjes. Nu kun je aan iedereen dit kijkdoosje 
tonen met het beste nieuws dat er is, zonder woorden te gebruiken. Knip eventueel kleine kijkgaatjes aan de zijkant 
van het doosje. Tip: kopieer het werkblad op stevig papier. 
Nodig: kleurpotloden of (gel)stiften, scharen, lijm, wasknijpers, rolletje gaasverband en watjes 

 

z.o.z. 

 

https://1drv.ms/u/s!AkbO5pDbeZRopUAyhepHR6uCMVt-


 

 

 

 

Column__________________________________________ 

Ieder lichtje  
 
Via het slaapkamerraam aan de zuidkant komt soms een reflectie van waaiende takken op de muur.  Af en toe slechts    
en nooit lang. Na een korte inspectie bleek dat de verwachte maan aan de andere kant van het huis staat en niet       
tegen de boomtakken schijnt die dit teweeg kunnen brengen. 
Het is te koud dit nader te onderzoeken, ik kruip weer onder de wol en geniet ervan. Ik houd het graag een beetje 
mysterieus, hoef niet alles te analyseren.  Is een droom vaak niet mooier dan de uitkomst? Geef mij maar de 
verwondering.  
 
Zoals elk jaar rond deze tijd ben ik blij met de tot kerstboom getransformeerde Lopikzender. Zichtbaar vanuit m’n bed! 
Elk lichtje is meegenomen in deze stikdonkere tijd. En de kerstboom - naalden of niet- blijft mooi tot eind januari staan! 
Meer dan ooit hamsteren we warmte, al komt het merendeel digitaal of per post. Zo kreeg ik voor het allereerst een 
whatsappje van mijn kleindochter, hoe mooi is dat? 
 
De donkerste tijd van het jaar, de maand waarop Gods liefde wordt gevierd. Warmte en licht uitgestort in overvloed.  
Een glimp hoe het eigenlijk was bedoeld. Vanaf de schepping.  De wereld aan onze voeten. Als één grote majestueuze 
bol Liefde. Om van te genieten. Om Zijn feestje méé te vieren. In de psalmen juichen de bergen en klappen rivieren in 
hun handen.  
 
‘Houd jij je vast aan Mij en Ik loods je er doorheen’.  
Alleen in die afhankelijkheid, kun je boven jezelf worden uitgetild, soms even een glimp ervan opvangen en de 
bijbehorende blijdschap ervaren!  
Zoals C.S. Lewis zei: ‘Ik geloof in het Christendom, zoals ik geloof dat de zon opgaat, niet alleen omdat ik het zie, maar 
omdat ik daardoor al het andere zie’ 
 
Zoals het wonder van een klein vergankelijk mensenkind dat toch God is. 
 
Roos 
 

 

 


