
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de penningm

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 22 januari 2021, no. 3 

 

      
    

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

Zondag 31 januari  
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor Plaatselijk Missionair 
Werk 
 

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 
Rudolph de Jong 
 

Lector 
Wies Harrewijn 
 

Ouderling van dienst 
Karin Harteveld 
 

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

Kerkbloemen 
 

 
 

Afgelopen week zijn de bloemen 
vergezeld van de hartelijke felicitaties 
naar twee jarigen gegaan: 
dhr. B. Schakel en mw. D. Slob. 
 

Collecteopbrengst  
De collecte voor de kerk heeft op 
17 januari € 260,50 opgebracht. 
 

Sirkelslag Lite 
zie verderop in deze brief 

 

 

Lief en leed 
Het wordt een wekelijkse rubriek in de 
gemeentebrief: 'Verhuisd'. Vandaag meld ik 
de verhuizing van Eimert en Clarie Vink. Zij 
wonen sinds vorige week in het strategische 
midden van Hoornaar, Viersprong 4, 4223 
MM. Ze hebben een nieuw 
telefoonnummer: 0183-230280. 
 

Er zijn verder geen bijzondere 
omstandigheden te noemen. Niet, omdat ze 
er niet zijn, want iedereen ervaart op eigen 
wijze de beperkingen van de lockdown. 
Opnieuw zijn er gezinnen in quarantaine, 
wordt er volop getest en ‘positief’ is 
tegenwoordig geen fijne kwalificatie. De 
avondklok beperkt waarschijnlijk vooral 
jongeren in hun bewegingen, eenzaamheid 
ligt op de loer, sociale contacten worden 
nog beperkter. Voor de één geeft dat rust, 
een ander brengt het vooral onrust en stilte.  
 

Ik hoop van harte dat we elkaar in het oog 
houden. Weet dat het goed doet om even 
een stem te horen via de telefoon of een 
groet te ontvangen via de brievenbus. Zo 
laten we elkaar weten: ‘Je hoeft het niet 
alleen te dragen’. We zijn geneigd daarin 
vooral naar oudere gemeenteleden te kijken 
en aan hen te denken. Wie weet ken je ook 
een jongere in je omgeving, gekluisterd aan 
het beeldscherm voor online-lessen. Ook 
voor tieners en twintigers valt het niet mee. 
Laten we ook aan hen denken.  
 

Voor deze dagen houd ik ons de krachtige 
woorden voor die Amanda Gorman, 
dichteres bij de inauguratie van Joe Biden, 
sprak:  
 

Er is altijd licht. 
Als we maar dapper genoeg zijn om 
het te zien. 
Als we maar dapper genoeg zijn om 
het te zijn.   

 

 
Annette Driebergen 
 
 

 

 

 

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________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fotoboek(en) 
 

In de afgelopen weken heeft Ad een fotoboek samengesteld van (bijna) alles wat in en rond de Ontmoetingskerk 
plaatsvond in 2019 en 2020. Wat is er veel gebeurd! En… wat is het leuk om daar iets van terug te zien. Eerder maakte 
hij al een boek van 2016 - 2018. Ook dat ligt in de kerk. Wie dat doorbladert, ziet hoe we met elkaar weer wat ouder 
zijn geworden…  
Nu er meer tijd thuis moet worden doorgebracht, is het misschien leuk om eens door die boeken heen te bladeren? 
Lijkt dat je wat? Bel naar de pastorie: 0183-854232 of stuur een mailtje naar Ad: admorelissen48@gmail.com en maak 
een afspraak wanneer je het boek of de boeken kunt komen halen.  
Als u niet in staat bent naar de pastorie te komen, wordt het boek of de boeken bij u thuis gebracht. 
 

        
 
Groothuisbezoek – vooraankondiging 
 

  

Werkplek in de Ontmoetingskerk 
 

Thuiswerken kan in deze tijd best een uitdaging zijn. Je kinderen spelen om je heen of moeten hun eigen schoolwerk 
doen. Voor wie behoefte heeft een paar uur ongestoord te kunnen werken, is daar ruimte voor in de 
Ontmoetingskerk. Er is Wifi, koffie en wie weet ook nog iets lekkers. Ben je iemand of ken je iemand die een stille 
werkplek gebruiken kan? Neem contact op met Marian via koster@ontmoetingskerk.nl of bel of app naar 06-
51570673. 
 
 

Ga je mee vissen? 
 

Op zondagmiddag 7 februari om 16.00 uur zal er een dienst voor peuters en 
kleuters worden gehouden. Natuurlijk kan dat nog niet ‘in het echt’, maar - 
zoals bij het Kinderkerstfeest bleek - ook een digitaal moment kan een klein 
feestje zijn waarin de bijbel centraal staat.  
Het thema van de dienst is: ‘Ga je mee vissen?’ 
Alvast een vraag aan ouders: Vind je het leuk dat je kind even zichtbaar 
wordt op het scherm? Stuur dan via e-mail of Whatsapp een foto naar 
Annette. De kinderen worden zingend welkom geheten in de dienst! 
 

Een groothuisbezoek in coronatijd … dat wordt vast een uitdaging, 
maar die gaan we niet uit de weg! Daarom alvast deze 
vooraankondiging: 
Op donderdag 18 februari vanaf 19.30 uur gaan de digitale kanalen 
van de kerk open en ontmoeten we elkaar rond het jaarthema  
‘Het goede leven'. We gebruiken daarvoor Zoom, zoals we dat al 
eerder bij de gemeentevergadering deden. Dat was een mooie 
ervaring en leverde goede gesprekken op. Noteer de datum alvast. 
Verdere informatie volgt! 

mailto:admorelissen48@gmail.com
mailto:koster@ontmoetingskerk.nl


 

Vanuit de kerkenraad_______________________________ 
 

Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad d.d. 11 januari 2021 
 
Maandag 11 januari vergaderde de kleine kerkenraad. Onderstaande punten kwamen aan de orde.  
 
Kerkdiensten 
We blikken terug op bijzondere kerkdiensten tijdens de feestdagen. De Kerstestafette werd een succes, waar heel veel 
gemeenteleden aan hebben bijgedragen. De kijkcijfers zijn goed, we bereiken digitaal meer mensen dan via de 
kerkdiensten voor de coronacrisis. Bij afscheidsdiensten merken we dat het beperkte aantal aanwezigen zorgt voor een 
warme en bijzondere sfeer.  
 
Actuele situatie rondom corona 

- In verband met de verlengde lockdown blijven we voorlopig op de huidige voet doorgaan met het live uitzenden 
van de kerkdiensten. We verwachten dat de mogelijkheden met Pasen nog beperkt zullen zijn en gaan vast 
nadenken over digitale manieren om iets bijzonders van de Paasvieringen te maken.  

- Eerder besloten we om weer Zondagavondspecials te gaan organiseren en Heilig Avondmaal te vieren. Nu we 
alleen diensten live uitzenden is de vraag hoe groot de behoefte daaraan is. We besluiten daarom dat er 
vooralsnog tot Pasen geen avonddiensten/ZondagAvondSpecials plaatsvinden. Ook het Heilig Avondmaal vieren 
we niet, maar dit kan als thema wel een plaats krijgen in de betreffende dienst.  

- We benoemen de situatie in Biddinghuizen, waar ondanks zorgvuldige maatregelen ernstige besmettingen 
hebben plaatsgevonden. Dit vraagt van ons extra zorgvuldigheid.  

- Nu de lockdown langer duurt, bespreken we het idee om de kerk open te stellen voor thuiswerkende mensen 
die thuis onvoldoende rust/ruimte hebben om te werken.  

 
Voorganger Bid- en Dankdagen 
In het verleden was het gebruikelijk dat er een gastpredikant voorging tijdens de diensten op Bid- en Dankdag. Als kleine 
kerkenraad zijn we van mening dat Bid- en Dankdag gaan om dingen die zich in de kerkelijke gemeente afspelen, 
waardoor het prettig is als de eigen predikant in deze diensten voorgaat. Het rooster voor 2021 is al gereed, maar vanaf 
2022 kunnen we hier rekening mee houden.   
 
En verder  
De ouderlingen gaan aan de slag met het organiseren van digitale groothuisbezoeken. Verder bespreken we de 
procedure voor de nieuwe ambtsdragers. Het evaluatiegesprek met de ambtsdragers die in 2020 zijn vertrokken zal 
digitaal plaatsvinden. Ook komt de gemeenteavond in maart aan bod, met de gemeentelijke financiën als onderwerp.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

                                                                                                                                    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sirkelslag LITE_____________________________________ 
 

Activiteit voor gezinnen met kinderen tussen de 12 -17 jaar. Geef je snel op!  
 
Op vrijdagavond 5 februari spelen we met elkaar Sirkelslag LITE! Waar we  
eerder  als club meededen, is er dit jaar een aangepaste versie waarbij je als  
gezin deel kunt nemen en het tegen andere gezinnen uit onze kerk kunt opnemen.  
Het is een avond met allerlei spellen en opdrachten die je vanuit huis kunt doen  
en waarbij je in verbinding staat met de andere deelnemers.  
  
Wat heb je nodig?  
- laptop/pc met internetverbinding en toegang tot ZOOM  
- speluitleg en benodigdheden (ontvang je na opgave)  
  
Geef je snel op via elsbethstravers@live.nl!   
 

Van de penningmeester_____________________________ 
 

VVB in 2020: eind goed, al goed! 
Het jaar 2020 was een heel bijzonder jaar, voor de wereld, voor Nederland, voor onze dorpen en ook voor onze  
Ontmoetingskerk. Ook financieel waren de uitdagingen groot. Inmiddels is het jaar voorbij en de balans opgemaakt. 
Dankzij een forse eindejaarssprint is het gezegend afgelopen en kunnen we afsluiten met een batig saldo van ruim 
drieduizend euro. En dan te bedenken dat we door Corona onverwacht ook ruim € 21.000 hebben moeten investeren in 
Kerk-TV, een bedrag dat u naast de gewone inspanningen toch ook maar mooi met elkaar hebt opgebracht. Iedereen  
hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage(n) aan deze formidabele prestatie!!! 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat u de penningmeester ook dit jaar weer behoorlijk op de proef hebt gesteld. Begin 
december zag het er nog somber uit en moest ik 'Sinterklaasje bonne, bonne....' nog inzetten om het tij te keren. Dat 
hielp,  maar helaas niet genoeg. Een ongemakkelijke kerst was het gevolg. Toen maar overgeschakeld op de persoonlijke 
benadering en op maandag 28 december ruim dertig e-mails verstuurd. Dat moet geholpen hebben want tot ruim in het 
nieuwe jaar stroomden de bijdragen binnen. Alleen in december al bedroeg het totaal der Vaste Vrijwillige Bijdragen 
uiteindelijk ruim € 18.000 en dat is dik twee keer een gemiddelde maandopbrengst. Nogmaals van harte bedankt: de 
vroege en de late gevers, de nieuwe en de getrouwe gevers, de jonge en de oude gevers. De VVB-betalers, de 
collectegevers en de schenkers van de - dit jaar uitzonderlijk vele -  bijzondere giften (in verband met rouw en trouw, uit 
dankbaarheid of 'zomaar'. En zij die meededen aan de actie voor Kerk-TV. 
Afgelopen maandag is de jaarrekening in het College van Kerkrentmeesters besproken en vastgesteld. Nu is de 
kascommissie aanzet voor de kascontrole. In februari komen de stukken beschikbaar voor bespreking op de kerkenraad 
en de gemeenteavond. 
Tegelijkertijd komt ook de begroting voor het nieuwe jaar aan de orde. Het hoeft geen betoog dat we ook 2021 tot een 
goed einde willen brengen én dat we ook dit jaar weer helemaal op u rekenen! We zien uw bijdragen met belangstelling 
en vertrouwen tegemoet. [En voor de zielerust van uw penningmeester: hoe eerder hoe beter.] 
 
Hendrik van Vuren, penningmeester  

 

 

 

Zoom op zondag 
Op 7 februari is er weer gelegenheid elkaar na de 
kerkdienst digitaal te ontmoeten.  
We missen elkaar, zoveel is wel duidelijk. Digitaal 
koffiedrinken is een mooie gelegenheid elkaar even te 
zien en bij te praten. Over de dienst en over het leven.  
Doe je mee? 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 
 

mailto:elsbethstravers@live.nl
about:blank

