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Diensten 
Zondag 17 januari  
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 

Zondag 24 januari  
09.30 u. dhr. A. den Besten uit 
Sliedrecht 
Collecte voor  KIA-missionair werk 
en kerkgroei 
 
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. 
 

Collecte voor de kerk 
Deze zondag is de collecte voor het 
gewone werk van de kerk. Uw 
gulle gaven zijn welkom in de 
collecteboxen in de kerk en op 
bankrekening  
NL46 RABO 0346 3035 83 ten name 
van Gereformeerde Kerk 
Noordeloos onder vermelding van 
Collecte voor de Kerk. 
 
 
 

 

Organist 
Peter Veen 
 

Lector 
Gerry Bronkhorst 
 

Ouderling van dienst 
Gerco den Oudsten 
 

Jarig in januari 
29-1: mw. E.  Oosterbeek-Duijm 
 

Kerkbloemen 
Afgelopen week zijn de bloemen met 
de hartelijke felicitaties 
bij drie jarigen gebracht, te weten 
mw. J. Bak-Paulus,  dhr. H. Vertooren 
en mw. A. van Vugt-van Veelen. 
 

 
 

Collecteopbrengst 8 januari 
Diaconie: 172,50 
 

Projectbarometer 

 
stijging  op het mooie bedrag van  
€ 3481,14 totaal. 
Namens de projectcommissie en de 
Diaconie heel hartelijk dank voor uw 
bijdragen. 

 

Lief en leed 
We leven mee met Anja, Bert, Hugo en 
Robert Kruis, omdat de moeder van Anja is 
overleden. Het zijn ingrijpende dagen, zeker 
omdat Bert en Anja nog bezig zijn te 
herstellen van corona. We denken aan hen 
in deze dagen van afscheid en bidden om 
nabijheid en troost van God en mensen.  
 
Er is opnieuw verhuisd: René, Anneke, Joran, 
Tijme en Jente Bassa wonen sinds begin 
januari op Botersloot 38, 4225 PR 
Noordeloos. Ze hebben keihard gewerkt om 
het ouderlijk huis van René tot hun thuis te 
maken. Een mooie tijd op het nieuwe adres 
gewenst! 

 

 
 

Bij de dienst van zondagmorgen 
Zondagmorgen staat het verhaal van de 
bruiloft te Kana uit Johannes 2: 1-11 
centraal. Een bekend verhaal met diepe 
lagen, over een feest dat in het water dreigt 
te vallen. Via een collega kwam ik ‘de wet 
van Kana’ op het spoor, een mechanisme 
dat in dat bijbelse verhaal, maar ook in ons 
leven en in onze samenleving voor een 
bepaald patroon zorgt. Daar denken we over 
na.  
Voor het eerst blijft zingen achterwege in de 
dienst, maar daar blijken allerlei andere 
mogelijkheden voor. Laat gerust weten hoe 
dat thuis overkomt! 
 

Annette Driebergen 
 

 

 

 

Onze project- 
barometer is in 
december met 
€ 1398,66 
gestegen. De 
stand van de 
barometer  
komt met deze 
 

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________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Psalm na het zien van het nieuws 
 
Wie bescherming zoekt bij de Eeuwige 
en zich gedragen weet 
door een kracht die alles te boven gaat, 
die kan zeggen: ‘Ik voel me veilig. 
Want ik schuil bij U, God 
en ik vertrouw me aan U toe’.  
 
U bent het dak boven mijn hoofd 
en de grond onder mijn voeten. 
U bent de veilige muur  
waarachter ik kan wegduiken 
als ik schrik van wat op me afkomt. 
 
Links en recht zie ik 
de ene ramp na de andere gebeuren 
en soms bekruipt me het gevoel 
dat het mij ook had kunnen overkomen. 
Het raakt me,  
al dat leed van mensen zoals ik. 
 
En op dat moment besef ik 
dat we over elkaar moeten waken 
en elkaar op handen moeten dragen 
om te voorkomen 
dat we onze voet stoten 
aan de stenen op onze levensweg. 
 
Dan zullen we veilig zijn, 
omdat we U naast ons weten  
en iets ervaren van uw kracht 
die alles trotseert. 
 

 
Annette Driebergen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morgen, zaterdag 16 januari, is de laatste, uitgestelde kerkenradendag voor de missionaire specialisatie. Via Zoom, 
dus ook dat zal weer een digitaal contact zijn. Namens de kerkenraad zijn Rudolph en Gerdien van de partij. We zijn 
benieuwd wat deze dag aan inspiratie en ideeën gaat brengen. Na de zomer wordt de kerkenraad nog een keer bezocht 
door één van de begeleiders van de opleiding om samen te benoemen wat de uiteindelijk ‘opbrengst’ is. In het vat zit 
ook nog een afsluitende tweedaagse voor alle deelnemende predikanten. Het zou mooi zijn om op die manier de 
opleiding echt af te sluiten.  
 
Wat een roerige tijden zijn het, in onze samenleving, in de wereld en in onze geloofsgemeenschap. De val van het 
kabinet, een Britse Covid-19-variant, de presidentswisseling in de Verenigde Staten … we maken bijzondere tijden mee. 
Wat een zegen dat we kunnen vasthouden aan geloof in God, die de wereld draagt. 
 
Ik vond opnieuw woorden van Greet Brokerhof-van der Waa om te delen.  
 

 



 

Vanuit de kerkenraad_______________________________ 
 
De afgelopen persconferentie van onze premier heeft, wat we allemaal wel aan zagen komen, nog eens goed duidelijk 
gemaakt: 'Nog even de tanden op elkaar, nog even doorzetten, samen moeten we corona bedwingen'. Dat betekent nog 
even afzien, ook wat onze erediensten betreft. Als kerk nemen wij hierin onze verantwoordelijkheid. 
 

Tijdens de digitale gemeenteavond eind november bleek dat gemeenteleden uitzien naar 
de ZondagAvondSpecials en dat ze vinden dat het Heilig Avondmaal zodra het mogelijk is weer mag worden gevierd. 
Naar aanleiding daarvan besloten we in het nieuwe jaar in ieder geval weer maandelijks een ZondagAvondSpecial 
mogelijk te maken.  
Vanwege de verlengde lockdown hebben we als kerkenraad besloten dit nog even uit te stellen. Dat doen we tot het 
moment dat er verbetering optreedt wat betreft de pandemie en de lockdown (deels) wordt opgeheven. Dat betekent 
dat er vooralsnog tot Pasen geen avonddiensten en ZondagAvondSpecials worden gehouden. Ook het vieren van het 
Heilig Avondmaal wordt nog even uitgesteld. In de dienst op 31 januari zal wel aandacht aan de Maaltijd van de Heer 
worden besteed. 
Op Biddag voor Gewas en Arbeid (10 maart) vindt er wel 'gewoon' een avonddienst plaats die u live kunt volgen.  
 

Goed nieuws is dat onze diensten online heel goed worden bekeken. De kijkcijfers zijn indrukwekkend en dat is iets om 
dankbaar voor te zijn. Zo zijn de diensten rondom Kerst zo goed bekeken dat dit niet in twee kerkgebouwen gepast zou 
hebben! Ondanks de afstand blijven we verbonden en hebben we wegen gevonden om toch samen te kunnen vieren. 
 

De berichtgeving in de media van de afgelopen dagen liep al in deze richting: ook zingen in klein verband is voor een 
tijdje niet wenselijk, zeker nu de Britse coronavariant de kop opsteekt. Daarom hebben we besloten voor de periode van 
deze strenge lockdown ook onze zanggroep even rust te geven en alleen digitale muziek ten gehore te brengen. Dit is in 
lijn met de adviezen van de Protestantse Kerk, die wij tot nog toe strikt hebben opgevolgd. Hoe jammer het ook is, ook 
hier willen we voorbeeld zijn. En laten we wel zijn, met onze creativiteit gaan we er ook onder deze omstandigheden 
weer iets moois van maken. Tevens kunnen Zeger en zijn team even op adem komen en 'de keeltjes smeren'! 
 

Lieve mensen, het vaccinatieprogramma is in volle gang. Wij zien dit als de 'laatste loodjes'. Nog een paar maanden; 
rond de zomer zijn we een heel stuk verder! 
Laten we nog even doorzetten, onze  verantwoordelijkheid blijven nemen, elkaar vasthouden en liefhebben in de 
overtuiging dat we gedragen worden door ons geloof! 
 
Namens de kerkenraad,  
Rudolph de Jong 
 

 

Week van gebed: 18 t/m 22 januari 
 

 

 
De  gebedsavonden zijn maandag t/m vrijdag van 20.00 tot 21.00 uur. 
Het thema van de Week van Gebed is #blijfinmijnliefde. Die oproep staat in Johannes 15 vers 9, waar Jezus tegen Zijn 
discipelen zegt: “Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad, blijf in Mijn liefde.”  
Voor meer informatie kunt u kijken op www.weekvangebed2021.nl of een mail sturen naar int.werkgroep@gmail.com 
 

Namens de Interkerkelijke Werkgroep Evangelisatie,  
Irma de Jong 
 

 
 

 

Van 18 t/m 22 januari wordt in Noordeloos de ‘Week van 
Gebed voor de eenheid van christenen’ gehouden.  
 

Deze keer zal dat vanwege de coronamaatregelen online 
plaats vinden en niet in de basisschool, zoals voorgaande 
jaren. Het is misschien wat onwennig, maar wel een 
goede mogelijkheid om met elkaar in gebed te zijn. Van 
harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen!  
 

Aanmelden kan via int.werkgroep@gmail.com  
U/jij ontvangt dan de link waarmee u/jij kunt deelnemen 
aan de gebedsavond(en). 
 
 

about:blank
mailto:int.werkgroep@gmail.com


 

                                                                                                                                    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Voedselbank______________________________________ 
 
Gevraagd:  Spaarzegels voor het Plus boodschappenpakket  
Heeft u nog spaarzegels over voor het boodschappenpakket van de Plus?  
De voedselbank Giessenlanden-Zederik kan ze goed gebruiken. 
In te leveren in de brievenbus bij: 

 Conny van Tussenbroek,  Fluitekruid 1, Hoogblokland 
 Arjan Verhaar,  Nieuwendijk 1a,  Noordeloos. 
 Wim Hoeke,  De Schans 35,  Hoornaar 

 
Hopelijk kunnen we zo met zijn allen weer een aantal pakketten bij elkaar sparen! 
 
Alvast bedankt! 

 
 
_________________________________________________ 
 
 
Parenting Children Course Online  
Denk je wel eens na over vragen als: Wat is jouw visie voor je gezin? Wat wil je over 5 jaar bereiken? Of nog 
verder in de toekomst: welke herinneringen wil je dat jouw kinderen hebben aan het gezin waarin ze 
opgroeien?  
In deze periode van lockdown brengen we als gezin meer tijd met elkaar door. Voor het ene gezin heel 
plezierig, maar voor het andere gezin een uitdaging. Wij zijn er van overtuigd dat het voor alle gezinnen 
waardevol is als de ouders meedoen aan de Parenting Children Course. Deze cursus biedt praktische 
handvatten om mee aan de slag te gaan, maar ook de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere 
ouders. Ontmoeting, herkenning en inspiratie staan centraal. 
Nu we niet bij elkaar kunnen komen, willen we de cursus online aanbieden. Voor elke bijeenkomst zullen we 
een filmpje sturen waarin het thema is uitgewerkt. Tijdens de bijeenkomst zullen we een onderwerp verder 
verkennen, door korte presentaties van de cursusleiders en gesprekken in kleine groepjes. Daarnaast krijg je 
als stel een werkboekje met daarin een aantal vragen om als huiswerk te bespreken. Hierdoor is alles wat je 
leert in de cursus direct toe te passen in je eigen gezin. 
De Parenting Children Course is ontwikkeld voor ouders (en opvoeders) van kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 
jaar. De cursus wordt aangeboden door Hart voor de Waard op: maandag 15 februari, 1 maart, 15 maart, 29 
maart en 12 april. De online bijeenkomsten starten om 20:00 uur. Het kost 15 euro om deel te nemen. 
Aanmelden kan op www.hartvoordewaard.nl/parentingcourse. Voor extra informatie kun je contact opnemen 
met Marieke Bor, via 06-33834727 of mail naar cursus@hartvoordewaard.nl.  
Heb je geen jonge kinderen, maar tieners in huis? In het najaar zullen we een Parenting Teenagers Course geven. Als je 

interesse hebt, kun je dit alvast aan Marieke doorgeven.  

 

 

 

http://www.hartvoordewaard.nl/parentingcourse
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