
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 15 oktober 2021  no. 41 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 17 oktober 
09.30 u. mw. M. Klaasse-Mesch uit 
Waalwijk 
Collecte voor de diaconie 
18.30 u. Taizéviering 
Collecte voor de diaconie 
 
Volgende week 24 oktober 
09.30 ds. D. Bos uit Doetinchem 
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 
09.30 Bert Kruis 
18.30 Dick van der Garde 
 

Ouderling van dienst 
Jonneke Verhaar 
 

Lector 
Wies Harrewijn 
 

Collecteopbrengst 10-10 
Kerk: € 327,40 
 

Kerkbloemen 

 
De bloemen zijn gegaan naar  

het bruidspaar Van Vugt-van 
Veelen vanwege hun 55-jarig 
huwelijk en de verjaardag van 
dhr. van Vugt. 
Mevr. A. Hertsenberg  kreeg 
bloemen vanwege haar 
verjaardag en Huib en Judith 
Kraaijeveld ontvingen ze omdat 
ze 25 jaar zijn getrouwd. 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Gr.1 tm 4: Marieke Vonk 
Gr.5 tm 8: Wilma Kooijman 
 

Kinderoppas 
Anne en Simon Aantjes 
 

Koffieschenken  
(Alleen bij mooi weer) 
Piet en Gerry Bronkhorst 
 

Jarig in oktober 
29-10 mw. K. Hoffman-Knijff 

 

Lief en leed 
Vanmiddag (vrijdag 15 oktober) is er een einde 
gekomen aan het aardse leven van Theo 
Hoffman. Hij heeft bewonderenswaardige 
moed getoond in het leven én op weg naar de 
dood. Hij was heilig overtuigd van de overgang 
naar leven bij God en zag daar naar uit. 
We bidden voor Adrie, Jolijn en Wim, Cora en 
Ton, Mariska en Martin, Aria en Tristam en de 
kleinkinderen om troost in deze dagen van 
afscheid. Daar betrekken we natuurlijk ook de 
rest van de familie Hoffman bij. Laten we in 
liefde en betrokkenheid om hen heen staan! 
 
Op dinsdag 19 oktober is er in de 
Ontmoetingskerk gelegenheid tot condoleren. 
Dat is in ieder geval tussen 19.30 en 20.30 uur, 
definitief tijdstip volgt nog. Op woensdag 20 
oktober wordt in de kring van familie en 
vrienden afscheid van Theo genomen. De 
dankdienst voor zijn leven begint om 13.30 uur 
en is te volgen via onze livestream. 
 
Gerrit Smit moest een kleine operatie 
ondergaan. Die is weer achter de rug en 
geslaagd. Het geeft de komende tijd wat 
beperkingen. We wensen hem daarbij geduld 
en een goed herstel.  
 
Ook zonder namen te noemen: er is best veel 
aan de hand in de gemeente. Onrust om 
gezondheidsklachten, onzekerheid door 
onderzoeken …. wat kan het leven ineens 
spannend zijn. Laten we bidden om nabijheid 
van God en mensen voor wie ‘in de medische 
molen’ is terechtgekomen. 
 
Voor deze dagen vond ik dit gedicht van Greet 
Brokerhof-van der Waa: 
 
(zie volgende pagina) 
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Uit de past 

 
 
 Vechter 
 

 Wat moet je veel doorstaan! 
Hoe blijf je overeind 
op meedogenloos kale grond, 
die nergens houvast biedt? 
En toch bestaan ze, 
de vechters, 
de volhouders. 
Sterker dan je dacht. 
Taaier dan verwacht. 
Met een kracht die je  
nooit voor mogelijk zou houden. 
Van Hogerhand geschonken. 

 

Uit de extra gemeentebrief 
 
Voor de komende diensten geldt: Iedereen is welkom in de kerk zonder aanmelden of registreren en kan gaan zitten waar 
hij/zij wil. In de kerkzaal staan losse stoelen en groepjes van 2-4 stoelen met 1 meter afstand er tussen. In de 
Ontmoetingsruimte is plaats voor iedereen die 1,5 meter afstand moet/wil houden. Zij kunnen op deze manier de kerk 
binnenkomen en verlaten zonder anderen te hoeven passeren. U kunt een 1,5-meterplaats reserveren bij de scriba via 
scriba@ontmoetingskerk.nl. Op deze manier zorgen we dat de kwetsbaren onder ons de veiligste plaatsen in de kerk krijgen. 
Uiteraard zorgen we voor voldoende ventilatie. Daardoor kan het wat kouder zijn in de kerk, houd daar rekening mee.  
 

Natuurlijk blijft gelden: Blijf bij klachten thuis!  
 

Tijdens de gemeenteavond van 27 oktober spreken we met elkaar over deze versoepeling. Voor die vergadering ontvangt u 
binnenkort de officiële uitnodiging, maar noteer de datum alvast. Wilt u al eerder met ons in gesprek over de 
versoepelingen of bent u niet in de gelegenheid naar de gemeenteavond te komen? Dan kunt u contact opnemen met 
ondergetekenden of uw wijkouderling.   
  
Rudolph de Jong, voorzitter      
Gerdien van Mourik, scriba 

 
Zondagavondspecial: Taizéviering  
 

Een zondagavondspecial met bijzondere liederen, stilte en gebeden. Van harte uitgenodigd én neem gerust iemand mee! 

 
 
 

Van onze predikant 

 

Een nieuwe Bijbelvertaling: NBV-21 

Op woensdag 13 oktober kreeg koning Willem-Alexander het 
eerste exemplaar van de Nieuwe Bijbelvertaling overhandigd. Die 
vertaling zal als de NBV-21 door het leven gaan. 17 jaar na de 
vorige is er een nieuwe vertaling, waarbij opmerkingen bij de 
vorige vertaling zijn verwerkt en nieuwe inzichten tot andere 
keuzes hebben geleid. Ook in onze kerk zal deze vertaling 
binnenkort zijn intrede doen. Ik ben van plan daar in de dienst van 
14 november aandacht aan te besteden, maar misschien ligt de 
uitgave al wel eerder op de preekstoel.  
Ik heb daarbij een vraag: Heeft u/Heb jij een Bijbel (oud of nieuw) 
met een mooi verhaal, met een geschiedenis? Laat het me weten. 
Wie weet kunnen we die verhalen in de dienst van 14 november 
delen. 
 
 
Annette Driebergen 
 

mailto:scriba@ontmoetingskerk.nl


De Elisabethbode 

Het jaar 2021 nadert zijn einde, dus is het tijd dat ik u weer 

benader. 

Binnenkort ( in oktober ) krijgt u  de factuur van de 

Elisabethbode over het afgelopen jaar in uw brievenbus. 

Het zou fijn zijn als u het bedrag in oktober/november 

overmaakt, zodat de penningmeester van de diaconie zijn 

boeken hiervoor nog in 2021  kan afsluiten. 

Met dit schrijven wil ik ook de mensen die een 

steunabonnement van de Elisabethbode hebben bij 

voorbaat hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Ook Annie 

(die alles zo netjes klaar legt) en natuurlijk de trouwe 

bezorgers van de Elisabethbode: Hartelijk dank voor dit 

werk! 

Elke keer verbaast het me weer dat de Elisabethbode zo’n 

prachtig, actueel en eigentijds blad is. Het is een blad vol 

met levensverhalen van mensen met aandacht voor rouw, 

mantelzorg, ziektes, eenzaamheid enz.  Ook staan er 

schitterende illustraties in van mens en natuur; bovendien 

is er aandacht voor duurzaam leven door kerk en 

maatschappij. Verder vindt u er mooie gedichten, 

Bijbelstudies en verhalen. kortom, een blad dat echt de 

moeite waard is. Neem gerust een nummer mee uit de 

lectuurkast van onze kerk.   

Als kerk hebben we een collectief abonnement, waardoor 

het blad relatief goedkoop is. U ontvangt het blad 2 keer 

per maand en betaalt hiervoor € 20,- per jaar (was € 17,-) 

Heeft u interesse en wilt u dit blad ook thuis bezorgd 

krijgen dan kunt u zich als abonnee  bij mij opgeven 

(ansvanvuren@hotmail.com)  

Nog vragen? Neem even contact met mij op (582079) 

Groet,  

Ans van Vuren 

 

Bericht van de Commissie Bouwplaats 

In het jaaroverzicht van de Commissie Bouwplaats staat 

dat in de week van 8 tot 12 november Spreeuwennesten 

georganiseerd worden. 

Deze activiteit wordt verplaatst naar 16 januari 2022 na de 

ochtenddienst. Spreeuwennest lijkt op 'Koffie met': veel 

bezochte bijeenkomsten die we ruim twee jaar geleden 

georganiseerd hebben.  

Gemeenteleden stellen hun huis beschikbaar voor een 

goed gesprek met andere gemeenteleden. 6 tot 8 

personen bespreken 'rond de keukentafel' een bepaald 

thema.  

Doel is verbinding tussen gemeenteleden nog meer 

inhoud geven. Opgeven voor deelname én het ter 

beschikking stellen van jouw keukentafel kan via 

bouwplaats@ontmoetingkerk.nl. 

Op 7 november staat een zondagavondgesprek gepland. 

Aanvang: 19.45 uur. Afsluiting: 21.00 uur. Thema is 'De zin 

van het leven'. Centraal op deze avond staat een interview 

met Kim Putters uit het Boek van Fokke Obbema. Kim 

Putters is directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. 

In zijn verhaal komen onderwerpen als geloven, de 

almacht van God, de tien geboden, leven na de dood, 

zingeving en hoop aan de orde. Naar aanleiding van zijn 

overwegingen gaan we met elkaar het gesprek aan over 

deze thema's. Geef je op voor deze inspirerende avond via 

bouwplaats@ontmoetingkerk.nl. 

Wim Bak 
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Peter Veen: ,,Ik vind het fantastisch dat we gratis en vrijblijvend veel voor mensen kunnen doen." 
(BAS T HOEN) 
Mensen maken de stad  
dinsdag 5 oktober 16:14 - 2021    

GORINCHEM Peter Veen (60) is jurist van huis uit en werkte in het middelbaar beroepsonderwijs, maar toen 
hij gedwongen moest afvloeien heeft hij allerlei vrijwilligerswerk opgepakt. ,,Als je je werk kwijtraakt kun je 
stil blijven zitten, of dingen gaan doen. Ik heb nu een heel aantal baantjes” vertelt hij, en somt op: 
,,Penningmeester van Samen één en de afdeling Gorinchem van Vereniging de Zonnebloem, plus secretaris 
van Stichting Jazz Festival.” Over die baantjes grapt hij: ,,Ik ben net een sneeuwbal, er komt steeds weer 
iets bij.”  
door Levien Vermeer 

Het Jazz Festival wordt in Gorinchem al sinds 1972 georganiseerd, maar corona stak er dit jaar een stokje voor. 
,,Vorig jaar konden we nog een avondje meepakken met een concert tijdens de Zomerfeesten, maar die gingen 
dit jaar helemaal niet door.” Toch zat het driekoppige bestuur van Stichting Jazz Festival niet stil, vertelt Peter. 
,,We zijn al bezig voor volgend jaar, en beraden ons op een nieuwe visie.”  

Je krijgt een enorm netwerk, en dan is het handig als je goed met elkaar kunt opschieten  
 

Vanuit zijn liefde voor muziek is hij bij de organisatie van het Festival betrokken geraakt. De inwoner van 
Gorinchem is in Ameide geboren in een gereformeerd gezin ‘met vier kinderen en een orgel’. ,,Ik ben organist in 
diverse kerken in de regio. Ik vind het leuk om te spelen, die drive zit er gewoon in bij mij. Maar ik doe het niet 
alleen voor mezelf, ik doe het vooral ook voor de toehoorders.” Daarnaast is hij nog secretaris van 
accordeonvereniging Avanti, waar hij onder andere piano speelt, en deelt laconiek mee: ,,Ik bespeel alles wat 
toetsen heeft.”  

PASSIE Dan komt hij terug op het Festivalbestuur: ,,Muziek is onze passie. De vorige voorzitter had veel contact 
met jazzorkesten, waar sommige vriendschappen uit zijn ontstaan. Je krijgt een enorm netwerk, en dan is het 
handig als je goed met elkaar kunt opschieten. Zodra bekend is dat het Festival er komt, worden we actief 
benaderd door de musici zelf.”  

BASIS Volgens hem is het bestuur van Samen één ook heel close. ,,Met Vicky Bergman en Sylvia Heijkoop vorm 
ik een hecht team. Zij zijn trouwens met het burgerinitiatief gestart, maar ik ben er ook alweer een aantal jaren 
mee bezig.” Samen één mag gebruik maken van gebouw ‘De Toekomst’ in de Voermanstraat, dat gemeente 
Gorinchem belangeloos ter beschikking stelt aan de stichting. Peter legt uit: ,,De stichtingsvorm was nodig om 
subsidie aan te vragen, maar we hebben ook diverse sponsoren.”  

Interview met Peter Veen in ‘De Stad Gorinchem’ 

Peter Veen, 
vrijwilliger bij 
Samen één, 
Stichting Jazz 
Festival en De 
Zonnebloem: ‘Ik 
neem mensen bij 
de hand of geef ze 
een zetje’ 

 

http://destadgorinchem.nl/zoek/rubriek/mensen-maken-de-stad/740


Hij wijst naar de gedoneerde computer met toebehoren en de archiefkasten in het kantoorgedeelte. ,,Dit 
gebouw is onze basis van waaruit we de administratie en promotie kunnen regelen, vergaderen, de kledingbank 
runnen, inloopochtenden en workshops kunnen houden. Zie het als een soort buurthuisfunctie.” Alles wordt 
netjes aan de gemeente verantwoord met een uitgebreid jaarverslag inclusief foto’s van alle activiteiten. 
,,Mensen kunnen hier terecht met hun hulpvraag of zorgen, en wij creëren ruimte door het leggen van 
contacten, het geven van advies of het bieden van steun.”  

Er is een vaste groep van zo’n dertig vrijwilligers. Maar Peter kan niet altijd zomaar een vrijwilliger met een 
hulpvrager in contact brengen. ,,Soms is iemand zo boos dat hij niets wil accepteren. En je moet ook weleens 
slecht nieuws brengen, bijvoorbeeld op financieel gebied. Dan reageren mensen eveneens heftig, daar moet je 
tegenkunnen.” Hij verduidelijkt: ,,Ik ben geen hulpverlener of therapeut, ik ben hoopverlener, neem mensen bij 
de hand en help ze wat gemakkelijker met hun omstandigheden om te gaan.”  

UIT ISOLEMENT HALEN Volgens hem liggen de activiteiten bij Samen één en de Zonnebloem in elkaars 
verlengde: ,,Ik probeer mensen uit hun isolement te halen, geef ze een zetje.” Daarbij is hij bedacht op het 
waarborgen van de privacy. ,,Ik doe meestal geen huisbezoeken. Mensen komen hierheen en brengen hun 
documenten mee als ik hen met bijvoorbeeld de belastingaangifte help. Ze zitten erbij en zien wat ik doe.” 
Samen één organiseert ook buitenactiviteiten zoals Burendag en de Buurtspeeldag.  

Wat hem aanspreekt in het vrijwilligerswerk van deze stichting? Daar hoeft hij niet lang over na te denken: ,,Ik 
vind het fantastisch dat we gratis en vrijblijvend veel voor mensen kunnen doen. Daar proberen we zo 
laagdrempelig mogelijk in te zijn. Er worden geen voorwaarden gesteld.”  

Samen één is aangesloten bij meerdere (landelijke) organisaties en wordt weleens gevraagd om een 
presentatie te geven over het functioneren van de stichting, vertelt hij. Behalve muziek maken, kijkt Peter in 
zijn schaarse vrije tijd graag film, leest geschiedenisboeken en juridische vakliteratuur, doet aan modelbouw, of 
‘rommelt met computers’, zoals hij dat formuleert. Is hij nog aan vakantie toegekomen? ,,Vroeger ben ik door 
heel Europa heen gewandeld, maar dat hoeft niet meer, want ik heb nu zoveel leuke dingen te doen.”  

Meer informatie over Samen één? Kijk op: www.samen1gorinchem.nl  

 

 

http://www.samen1gorinchem.nl/

