
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de penningm

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 29 januari 2021  no. 4 

 

      
    

Diensten 
Zondag 31 januari  
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor Het vergeten Kind 
(zie verderop in deze brief) 
 
7 februari 
09.30 u. Dienst met doventolk 
o.l.v.  ds. C. van der Vate uit 
Culemborg 
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 
Pim Lodder 
 

Lector 
Adrie Hoffman 
 

Ouderling van dienst 
Conny van Tussenbroek 
 

Collecteopbrengst  
 

Jarig in februari 
21-2 mw. M. de Groot-Verhoef 
22-2 mw. A. Nieuwenhuizen-Slob 
 

Kerkbloemen 
 

 
 

De familie Bassa- de Kreij is verhuisd 
naar Botersloot 38 en kregen daarom 
deze week de bloemengroet. 
 
 
 

 

 

Lief en leed 
 

Plotseling moest Alice Simons worden 
opgenomen in het ziekenhuis. Een kleine 
niersteen die grote gevolgen voor haar had. 
Gelukkig is de eerste heftigheid achter de 
rug en is Alice weer thuis. We wensen haar 
geduld en tijd voor herstel.  
 
We leven in de luwte in de Alblasserwaard, 
zo voelt het wel na een heftige week op 
allerlei plaatsen in ons land. Ik merk dat ik 
me soms wat wil afsluiten van de ‘waan van 
de dag’, die via krant en televisie 
binnenkomt. Een reflex om de wereld buiten 
te sluiten? Om even niet geconfronteerd te 
worden met woorden die scheiding maken, 
afbreken en oproepen tot protest?  
Wat een geluk dat er ook woorden zijn die 
goed doen en opbouwen. Het was deze 
week ‘de week van de poëzie’. Ik vond een 
gedicht van Tanja Helderman. Als woord om 
mee te nemen. 
 
Z W I C H T N I E T  
 
laten we alles 
met liefde te lijf gaan 
- nee 
zachte heelmeesters  
houden geen stand 
maar rust jezelf uit 
met hoop en vertrouwen  
en rust jezelf uit 
met moed en verstand 
  
zwicht niet voor zwakte 
wijk niet voor woede 
buig niet voor botheid 
en bied tegenwicht 
laten we alles 
met liefde te lijf gaan 
want niets schuwt het  
donker méér  
dan het licht 
 
Annette Driebergen 
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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. 
 

        
 
 
 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! 
 

Bij de dienst van zondagmorgen 
 

Zondagmorgen lezen we in de Ontmoetingskerk uit Marcus 1 vers 
21-28, over het eerste openbare optreden van Jezus in de 
synagoge van Kafarnaüm.  
Hij spreekt daar met gezag en iedereen is 
verbaasd/verwonderd/stil om wat hij zegt en wat hij doet. 
Woorden met gezag, wat kunnen we daar in deze tijd naar 
verlangen! Misschien kan Jezus ook nu nog met datzelfde gezag 
tot ons spreken. Het is wonderlijk in het verhaal dat ‘wie niet 
meetelt’ juist goed begrijpt wat er op het spel staat waar Jezus 
verschijnt! Het thema: Wie begrijpt dit?  
In deze dienst zouden we met elkaar de Maaltijd van de Heer 
vieren. Dat gebeurt nu niet, maar er zal in woord en gebaar wel 
aandacht aan de Maaltijd worden besteed.  
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Van onze predikant_______________________________ 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Groothuisbezoek – vooraankondiging 
 
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! 

 

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 
 

Hallo iedereen,  
 
In december konden we als kinderen aangeven voor welk goed doel je wilde collecteren. Ik heb toen aangegeven dat 
ik graag voor ‘Het Vergeten Kind’ wilde collecteren.  
Er zijn helaas heel veel kinderen in Nederland die niet net zoals ik bij hun ouders een veilig thuis hebben. Daarnaast 
zijn er ook veel kinderen die helemaal niet meer thuis kunnen wonen, maar bijvoorbeeld bij een pleeggezin gaan 
wonen. 
80.000 kinderen in Nederland voelen zich vergeten. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. ‘Het Vergeten Kind’ zet zich 
in voor deze kinderen. Ze strijden voor een stabiele, liefdevolle omgeving waar zij zich goed kunnen ontwikkelen. 
 
Helpt u ook mee om deze kinderen niet te laten vergeten? 
U kunt uw gift overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie:  
NL82 RABO 0346 3028 38.  
 
Van 29 januari tot en met 4 februari is het de week van het vergeten kind.  
Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op de website:  
www.hetvergetenkind.nl.  
 
       Alvast bedankt! 
       Groetjes, Renate Vonk 
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Van de kerkrentmeesters____________________________ 

Het is goed om elkaar op de hoogte te houden van “het wel en wee” in de kerk en waar elk stukje van de organisatie  
zich mee bezig houdt.  
Nu heeft u in de gemeentebrief regelmatig gelezen over Kerk-TV, bij monde van “kerk-TV rentmeester” Jan Vink. 
Ook Hendrik van Vuren laat als penningmeester op gezette tijden van zich horen. Maar wat doen die kerkrentmeesters 
nog meer? 
Ik loop nu een kleine anderhalf jaar mee als “secretaris” en ik kan wel zeggen: meer dan ik dacht eigenlijk. Mooi om te 
zien hoe ieder zich inzet in deze “dienende taak”, liefst wat achter de schermen. Om toch een kijkje te geven achter die 
schermen, noem ik de agendapunten van de vergadering van afgelopen maandag 18 januari, deze was digitaal, via 
Zoom. 
Financiën: 
Dit was het hoofdthema van deze vergaderging, aangezien het begin van het jaar in het teken staat van de jaarrekening 
van afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. Hendrik heeft zich letterlijk in het zweet gewerkt om dit in 
het nieuwe Fris-format te verwerken en - ondanks dit lastige format - toch een duidelijk beeld te schetsen van de 
financiën van de kerk. Hendrik licht dit uitgebreid toe en we nemen de materie grondig door. Hiermee kan Hendrik 
verder in het traject richting kascontroleurs, grote kerkenraad en uiteindelijk de gemeenteavond. 
 

Verdere vaste items op de vergaderingen zijn o.a.: Kerk-TV, nieuws vanuit de grote- en kleine kerkenraad, verduurzamen 
kerkgebouw, onderhoud aan gebouwen, de klusochtend en het jaarplan. Natuurlijk zijn er meer onderwerpen die 
worden besproken of met enige regelmaat terugkeren op onze agenda.  
 

Tot slot is Henri Kon komend voorjaar aftredend als ouderling-kerkrentmeester, na lange staat van dienst. Inmiddels 
heeft u een voordrachtsformulier ontvangen om namen in te dienen. Dus ook namens de kerkrentmeesters hierbij de 
uitnodiging: denk met ons mee en dien namen in voor de vacature ouderling-kerkrentmeester.  
 
Gerco den Oudsten 
 
 
 
 

 

 

 



 

                                                                                                                                    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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!   
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