
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de penningm

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 12 februari 2021  no. 6 

 

      
    

Diensten 
14 februari 
09.30 u. mw. N. Rijneveld-Schep 
uit Lopik 
Collecte voor  KIA: Help de kerk in 
Syrië. 
 
21 februari 
1e zondag veertigdagentijd 
09.30 u. kinderdienst met 
ds. Annette Driebergen 
Collecte voor KIA-werelddiaconaat 
 
 

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 
Peter Veen 
 

Lector 
Arie van Mourik 
 

Ouderling van dienst 
Rudolp de Jong 
 

Jarig in februari 
18-2 mw. S. Rijneveld-van Gils 
21-2 mw. M. de Groot-Verhoef 
22-2 mw. A. Nieuwenhuizen-Slob 
 

Kerkbloemen 
 

 
 
 

Collecteopbrengst 7-2-2021 
Kerk € 445,00 
 

 
Collecte voor project in Syrië 
Zie volgende pagina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Lief en leed 
 

We leven mee met Hans en Klaske Hoffman, 
Theo en Adrie Hoffman en Fie en Jan van der 
Meulen. Afgelopen week is hun oudste zus, 
Nel, overleden. Afscheid nemen gaat altijd 
gepaard met verdriet om wie er niet meer is. 
Gelukkig is dat verdriet gekleurd met mooie 
en goede herinneringen. We wensen hen 
sterkte voor de komende tijd. 
 
Op deze plek worden verjaardagen nooit 
vermeld. Ik maak een uitzondering voor ons 
oudste gemeentelid, Annie Nieuwenhuizen. 
Ze verjaart pas volgende week maandag, 22 
februari, maar voor wie een kaartje wil 
sturen, is een vermelding in de volgende 
gemeentebrief te laat.  
Annie wordt 99 jaar.  
Haar adres: Het Gasthuis – Dalempoort, 
kamer 16, Banneweg 61, 4204 AA  
Gorinchem.  
 
Wat ziet de wereld er met zon, sneeuw en ijs 
bijzonder uit! Fijn dat veel mensen genieten 
van buiten-zijn, schaatsen (voorzichtig!) en 
wandelen. 
Met een variant op woorden van Toon 
Hermans: 
 

Gewoon 
 
God, ik bid U 
laat mij U tegenkomen 
in de gewone alledaagse menselijke 
dingen, 
in een handdruk of een glimlach, 
in een liefkozing of een traan, 
in de kleine dingen om mij heen, 
in de zon die schijnt, 
in het geluid van schaatsen op het 
ijs, 
in alles waarin Uw grootheid 
spiegelt. 

 
Annette Driebergen 
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Van onze predikant_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteavond dinsdag 9 maart_____________________  

We zijn gewend om op Biddag een gemeenteavond te houden, aansluitend aan de kerkdienst. Dit jaar doen we 

het anders. De gemeenteavond vindt de dag ervoor plaats, dus op dinsdag 9 maart 2021. Deze vergadering 

gaat over de financiën. Het wordt een digitale gemeenteavond via Zoom. De aanvang is 19.30 uur. Wilt u 

deelnemen? Meld u dan aan via scriba@ontmoetingskerk.nl. We sturen u dan tijdig de Zoomlink en 

vergaderstukken.  

 
 

Kerk als baken van hoop in Syrië______________________ 

In Syrië heeft het virus ook flink toegeslagen. Helaas liggen veel ziekenhuizen in puin. Tegelijkertijd gaan de 
projecten door. 50 Mensen volgden in Aleppo een beroepsopleiding, haalden hun diploma en  
ontvingen spullen om een eigen bedrijfje op te zetten. 
Daarnaast is er nog het programma voor de herbouw van 13 kerken, scholen en klinieken. De verschillende 
kerken werken samen in één project, ook daar is dat een unieke situatie. 
De kerk in Syrië is altijd een pijler van de samenleving geweest. Ze is nu meer dan ooit een baken van hoop. 
Mogen wij op uw steun rekenen? U kunt uw bijdrage overmaken op reknr. NL 65 RABO 0346 309 158 
o.v.v. project de kerk als plek van hoop in Syrië.  
Hartelijk dank! 
 
de projectcommissie 
 
 

Vooruitblik: 21 februari - 
kinderdienst 
 

Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd, 
21 februari, zal er een kinderdienst zijn, vooral 
afgestemd op kinderen van de basisschool. 
Net als alle andere diensten is ook deze dienst 
natuurlijk digitaal te volgen via 
kerkdienstgemist.nl 
Het is elke keer weer een uitdaging om de 
aandacht van kinderen vast te houden. We 
hopen dat dat lukt in een gevarieerde dienst 
rond het thema ‘Levensweg’. Dat thema past 
bij het boekje dat alle kinderen van de 
basisschool rond dit weekend in de bus 
krijgen. Natuurlijk is de dienst uiteindelijk 
bedoeld voor iedereen, want vieren doen we 
samen. Op afstand, maar verbonden. 

 

 

mailto:scriba@ontmoetingskerk.nl


 

 

Huispaaskaars____________________________________ 
 
Komende week is er gelegenheid om de paaskaars te bestellen. 
Anders dan anders. 
U kunt telefonisch bestellen bij de kosters:  0183- 582943/06 51 125 819 (ook WhatsApp) Of via de e-mail: 
koster@ontmoetingskerk.nl 
Voor de kerk wordt paaskaars reliëf D  besteld: ZON, VISSEN EN DRUIVEN 
Prachtig realistisch reliëf verwijzend naar de vermenigvuldiging van twee vissen; de belichaming van Christus om de  
mensheid te redden.  De druiven verwijzen naar Jezus, die zich de ware wijnstok noemt: Ik ben de wijnstok en jullie zijn 
de ranken. 
 
Reliëf A:  Emmaüsgangers 
Reliëf B:  De  levensboom 
Reliëf C:  Beschermde  aarde  
Reliëf D:  Zon, vissen en druiven 
Reliëf E:  Chi-Rho kruis 
Reliëf F:   Vredesduif. 
 
De kaarsen A en B hebben naast opdruk een was reliëf. 
Maten en prijzen: 
30 cm hoog         € 33,00 
40 cm hoog         € 39,80 
60 cm hoog         € 65,00 
 
De  lengte en prijzen van C t/m F van de kaarsen zijn: 
25 cm hoog           € 20,50 
30 cm hoog           € 27,00 
40 cm hoog           € 33,75 
60 cm hoog           € 58,95 
 
De kaarsen worden bij u thuis bezorgd, na telefonische afspraak. 
 
Marian Verburg en Nelly Attema, kosters 
 

             
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Groothuisbezoek - 18 februari________________________ 

 
 

 

Aan de deur bij ….__________________________________ 

In de komende weken zal - net als aan het eind van de dienst op 31 januari - na de beelden of filmpjes van de collecte  
een kort moment met gemeenteleden in beeld zijn. We hebben het ‘Aan de deur bij …’ genoemd. Dat dekt ook precies  
de lading: we komen niet binnen, maar blijven op afstand aan de deur. 
 

Lijkt het u of jou leuk ook iets te vertellen over deze tijd, om gemeenteleden een hart onder de riem te steken of iets  
van goede moed te delen? Meld het gerust bij Ad (admorelissen48@gmail.com) of Annette 
(predikant@ontmoetingskerk.nl).  
Wordt er gebeld of u/jij ook een keertje mee wilt doen? Zeg spontaan: ‘Ja, leuk’! 

 

 

Groothuisbezoek - 18 februari – al aangemeld? 
 

Vorig weekend hebben alle gemeenteleden een uitnodiging 
ontvangen voor het komende  
groothuisbezoek op 18 februari.  
Al aangemeld? 
Komende donderdag hopen we elkaar online te ontmoeten en het 
jaarthema centraal te stellen.  
 

Wie nog nooit een Zoom-bijeenkomst heeft meegemaakt: geen 
zorgen. Iedereen ontvangt via de e-mail een link voor de 
bijeenkomst. Het enige wat moet gebeuren, is daarop klikken.  
Daarna gaat het vanzelf! Welkom dus!  
 
We hopen heel veel gemeenteleden te zien, in grote kring en in 
kleine Zoomgroepen om in gesprek te gaan over het jaarthema 
‘Het goede leven'.  
 
Helaas is er (vooralsnog?) dit jaar geen mogelijkheid een 
groothuisbezoek voor onze oudere gemeenteleden te houden. 
 


