
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 24 september 2021  no. 38 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 26 september 
09.30 u. mw. N. Rijneveld-Schep uit 
Lopik 
Collecte voor de diaconie (zie 
verderop in deze brief) 
  
Volgende week 3 oktober 
09.30 u. Kinderdienst o.l.v. 
ds. Annette Driebergen 
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/pianist 
Sjaak Kazen 
 

Ouderling van dienst 
Karin Harteveld 
 

Lector 
Wies Harrewijn 
 

Collecteopbrengst 19-9 
Kerk: € 404,19 
 

Kerkbloemen 

 
De bloemen zijn gegaan naar de 
fam. van der Grijn omdat ze nieuw 
zijn in onze gemeente.  
Anneke den Ouden en Eric Looijen 
kregen ook een bloemengroet 
vanwege de geboorte van zoon 
Thom. 
 

Kinderwoorddienst 
Groep 1-4: Paula Buizerd, Maartje 
en Iris Vlot 
Groep 5-8: Alie van den Bosch 
 

Kinderoppas 
Geri Vonk en Maartje van Wijk 
 

Koffieschenken  
(Alleen bij mooi weer) 
Joke Bovekerk en Annemiek Bos 
 

 

 

Lief en leed 
 
Theo Hoffman voelt zijn krachten afnemen. Hij 
heeft veel pijn en ligt een deel van de dag op 
bed, omringd door liefdevolle zorgen van Adri 
en van zijn gezin. Hij leeft op bij de goede 
momenten die er gelukkig ook nog zijn en blijft 
getuigen van de kracht die hij van God 
ontvangt.  
Laten we Theo en Adri omringen met onze 
gedachten en gebeden.  
 

 

Vooruitblik: bij de kinder- en 
doopdienst op 3 oktober 

 
Volgende week worden twee kinderen 
gedoopt in een dienst die gericht is op 
kinderen. Met de gasten van de doopouders, 
Paula Buizert en Aart de Jong en Arie-Peter en 
Paulina Brouwer, én zoveel mogelijk gezinnen 
uit de gemeente zal de kerkzaal waarschijnlijk 
al helemaal vol zijn. Dat betekent dat er 
komende week geen uitnodigingen via 
kerktijd.nl worden gestuurd.  
We hopen dat zoveel mogelijk gemeenteleden 
thuis meevieren. Feliciteren na afloop van de 
kerkdienst bij de koffie kan natuurlijk altijd, 
maar daar weten we vast ook andere wegen 
voor te vinden. 
 

Annette Driebergen 
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Uit de past 

 
 
We hadden een mooie start van het nieuwe kerkelijk seizoen. Met veel gemeenteleden in de kerk, in het Noorderhuis én thuis 
meelevend, koffie na afloop, een springkussen voor de kinderen en in de dienst woorden van toekomst, verantwoordelijkheid 
en hoop, dwars door zorgen heen.  

 
Onder deze link (en via de website van de kerk) zijn foto’s te zien: https://myalbum.com/album/sxCENwXJRCza 
 
De wereld gaat weer meer open. Ook in de kerk. Tegelijk blijven we voorzichtig, zodat iedereen ruimte houdt om naar de kerk 
te komen. Onze voorzitter schrijft er op een andere plek meer over. Voor deze tijd schreef ds. Harmke Heuver een gebed:  
Vooruitkijken  
 
God, 
Na bijna anderhalf jaar bakens verzetten, 
steeds weer denken: wanneer kan het weer? 
Steeds weer aanpassen, want het kon niet, 
steeds weer de teleurstelling, 
en langzaam eraan wennen. 
 
God, 
nu gaan we weer wat open, 
de wereld wordt iets groter. 
We zien meer mensen, 
we raken aan, hier en daar, voorzichtig. 
Maar er is ook die gewenning 
en die angst.  
Hoe lang zal dit duren? Wanneer weer een golf? 
Er komen vast weer beperkingen… 
 
 

Uit de flyer van de Bouwplaats 

Even als herinnering activiteiten voor de komende weken. Bij interesse voor één of meer van deze activiteiten ontvangen we 
graag een bericht via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl 
Dit geeft zicht op de interesse en het aantal deelnemers. 
Wie niet kan mailen, kan ook contact opnemen met ds. Annette Driebergen via telefoon of app  (0183-854232 / 06-
10122415). 
 
Annette Driebergen 
 
 

Van onze predikant 

God,  
na zoveel keer het deksel op de neus, 
na anderhalf jaar zo’n gesloten leven, 
blijkt het moeilijk om weer open te gaan, 
om vol vertrouwen vooruit te kijken. 
 
Help ons, 
met de tijd nemen, 
met voorzichtigheid, 
met vertrouwen, 
met een open vizier, 
dat we weer dúrven, 
met Uw zegen. Amen 

https://myalbum.com/album/sxCENwXJRCza
mailto:bouwplaats@ontmoetingskerk.nl


Van onze predikant 

    Bakkie Troost 
 

  
 

                                                                                                                                                      
 
 
 

 

Collecte___________________________________________ 

Tijdens de viering van a.s. zondag collecteren we voor het werk van de Diaconie. En dat werk is zeer divers. Het is soms heel 
lokaal, andere keren landelijk en dan weer internationaal. 
Lokaal bijvoorbeeld doordat wij renteloze leningen ter beschikking stellen aan mensen die vastlopen en daarmee tijdelijk 
geholpen zijn. Dit doen wij in samenwerking de stichting “Schuldhulpmaatje” (die wij ook financieel steunen). Maar ook 
door bijvoorbeeld in onze regio het werk van het Dovenpastoraat, het Hospice en de Voedselbank financieel te 
ondersteunen. 
Landelijk werken wij regelmatig samen met Kerk in Actie, om via het ‘Diaconaat Binnenland’ ondersteuning te bieden aan 
(dakloze) vluchtelingen, jonge ex-gedetineerden en prostituees bij het opbouwen van een nieuw leven.   
Het wereldwijde diaconaat omvat onder meer de situaties waar noodhulp gevraagd wordt, bijvoorbeeld als gevolg van 
extreme droogte of juist wateroverlast als gevolg van tropische stormen en overstromingen. 
Help ons anderen te helpen, dichtbij en ver weg. Steun het werk van uw diaconie door uw gift over te maken op het 
bankrekeningnummer van de Diaconie: NL82 RABO 0346 3028 38 

 
Hartelijk dank voor uw steun!  

Namens de Diaconie  

 

Elkaar ontmoeten bij een kop koffie of thee én tegelijk in gesprek over een 
bijbelgedeelte … dat is de invulling van Bakkie Troost. De ontmoetingsruimte van de 
kerk biedt ruimte genoeg om elkaar ook eventueel op afstand te ontmoeten.  
Een Bakkie Troost-ochtend ziet er ongeveer zo uit: 
 

10.00 tot 10.30 uur: inloop en koffie/thee 
10.30 tot 11.00 uur: gesprek over een bijbelgedeelte 
11.00 tot 11.30 uur: koffie/thee en uitloop 
 
Welkom op: 
- donderdag 7 oktober 
- dinsdag 2 november 
- donderdag 2 december 

Ophalen met de auto is eventueel mogelijk! 

Filmavond: For Sama 
 
Zondag 3 oktober 
Inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur (de film duurt 96 minuten). 
 
Regisseur en burgerjournalist Waad al-Kateab legde vijf jaar lang het keiharde, 
dagelijkse leven in Aleppo vast. Wanneer het gevaar steeds dichterbij komt, 
staat ze voor een dilemma: vlucht ze met haar gezin weg uit Syrië om de 
veiligheid van haar dochtertje te kunnen waarborgen? Of blijft ze daar om te 
strijden voor een betere toekomst? 
De film werd gemaakt voor dochter Sama. Het is een  indrukwekkende film 
over het leven in Syrië, het land waarmee we afgelopen jaren via het project 
van Kerk in Actie verbonden waren.  
 

Van de diaconie 



 

Al weer even geleden zijn Ria Kon, Annemarie Aanen en Maartje Aantjes bevestigd als diakenen. Voorzitter Huib Kraaijeveld, 
secretaris Paula Buizert en Wim Hoeke hebben afscheid genomen van de diaconie. We danken hen voor de prettige 
samenwerking en al het werk dat zij hebben verzet. 
Hun vertrek zorgt voor wat verschuivingen van rollen. Annemarie Aanen zal de rol als voorzitter op zich gaan nemen. Maartje 
Aantjes is vanaf nu jeugddiaken en tevens de secretaris van de diaconie. Arjan Verhaar zal als diaken deelnemen aan de 
vergaderingen van de Kleine Kerkenraad. Reinoud de Leeuw was penningmeester en zal dit ook blijven. 
Zoals u ziet zijn er nogal wat verschuivingen. We hebben met elkaar een goede start gemaakt en kijken ernaar uit om samen 
het werk van de diaconie op te pakken. 
De vacature voor het coördineren van Tafeltje-dekje blijft bestaan. Woont u in Noordeloos en wilt u deze taak op zich 
nemen? Dan kunt u zich melden bij een van de diakenen. 

 

 

Van de diaconie 

 

 

Lieve gemeenteleden en vrienden van de Ontmoetingskerk, 
Wat was het mooi afgelopen zondag! Zo’n 90 mensen in de kerk en ongeveer 60 in het Noorderhuis. Een prachtige dienst en na 
afloop gezamenlijk koffiedrinken in de tuin van de kerk. En wat hebben we gezongen! En wat fijn dat er zoveel kinderen waren bij 
het springkussen. 
We hadden ons een veel grotere startzondag, of zelfs startweek, voorgesteld, maar dit bleek voor iedereen al een mooie stap 
vooruit. Samen vieren en samen aan de koffie! 
  
Er vindt verruiming plaats en dat vraagt ook om een standpunt vanuit ons en de viering van onze diensten. Als kerk vallen we een 
beetje buiten de officiële regelingen en mogen we veel. Er worden wel aanbevelingen gedaan vanuit de overheid en de PKN. 
  
Als kerkenraad van de Ontmoetingskerk hebben we altijd op het standpunt gestaan, en dat doen we nu ook, dat we ons scharen 
achter de overheidsrichtlijnen en de aanbevelingen van de PKN. 
Dat betekent dat we blijven zingen. Ja, het mag weer! Maar het betekent ook dat we nog niet direct rij-aan-rij gaan zitten. We 
houden nog even afstand. Maar ook in die afstand gaan we langzaamaan stapjes zetten. Voor een deel van de kerk gaat 1,5 
meter naar iets minder, terwijl er ook een 1,5 meter hoek blijft. Zo kunnen we toch met wat passen en meten naar in ieder geval 
zo’n 85 tot 90 deelnemers per dienst. En dat is een stap vooruit! Tel uw zegeningen! 
  
Zodra we weer verdere stappen kunnen maken, brengen we u daarvan op de hoogte. Voor nu zou ik u willen vragen: kom vooral, 
doe mee, ook met de koffie en laten we genieten van ons samenzijn. We mogen elkaar weer ontmoeten! Met elkaar in Zijn 
naam! Hoe stond het ook alweer geschreven in een van onze lievelingsliederen:  
 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
Tot wij weer elkaar ontmoeten 
In Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn! 

Van de voorzitter 

Een lieve groet vanuit de kerkenraad. 
Rudolph de Jong 
 



 

 

 

Terugblik vergaderingen kleine en grote kerkenraad september 
6 september vergaderde de kleine kerkenraad en 20 september de grote kerkenraad.  
 
Werkverslag predikant 
Het belangrijkste onderwerp van beide vergaderingen was het werkverslag van onze predikant. In dit verslag blikt zij terug 
op het afgelopen jaar. Tijdens de kleine kerkenraad bespraken we tien punten die Annette aangaf om over na te denken. 
Vier punten daarvan bespraken we uitgebreid tijdens de grote kerkenraad.   
 

1. Heilig Avondmaal 
Onlangs hebben we gelukkig het Heilig Avondmaal weer kunnen vieren in de kerk. Door corona was dat lang niet gebeurd. 
Hebben we het gemist? Wat betekent de Maaltijd van de Heer voor ons? Hoeveel belang hechten we eraan? En ook: nu de 
avonddiensten zijn vervallen, zijn ook de ingetogen avondvieringen van het Heilig Avondmaal niet meer aan de orde. Hoe 
willen en kunnen we in de toekomst vormgeven aan de Maaltijd van de Heer?    
 

2. Tieners en de kerk 
We missen een groot deel van de tieners in de kerk. Corona heeft ervoor gezorgd dat voor hen de afstand tot de kerk alleen 
maar groter is geworden. Hoe kunnen we als kerkenraad en geloofsgemeenschap in deze groep investeren? Dit is een 
aandachtspunt voor ons als gehele geloofsgemeenschap, en zeker niet alleen voor de mensen van het jeugdwerk.   
 

3. Verantwoordelijkheid van het ambt 
Voor het eerst sinds Annette hier is, lukte het niet om alle vacatures voor ambtsdrager in te vullen. Momenteel missen we 
een wijkouderling. Wijkbezoekers vonden we wel. Hoe zou dat komen? Hoe beleven we de zwaarte en 
verantwoordelijkheid van het ambt?  
 

4. Wat is ons verder opgevallen in het werkverslag? 
Wat vooral opvalt is dat Annette teveel doet voor deze predikantsfunctie van 70%. We willen voorkomen dat onze 
predikant overbelast raakt. Enkele leden van de kleine kerkenraad gaan met Annette kijken hoe we zaken anders kunnen 
organiseren.   
 
Versoepelingen coronamaatregelen 
Uiteraard kwamen ook de versoepelingen van de coronamaatregelen per 25 september aan bod. Elders in deze 
gemeentebrief leest u daar meer over.  
 

Van de kerkenraad 


