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     De diensten 

      
 

Diensten 
 

Zondag 5 december 2e advent 
09.30 u. mw. G. Bijl-Bor, dienst met 
doventolk 
Deze zondag is de collecte voor het 
gewone werk van de kerk. Uw 
gulle gaven zijn welkom in de 
collecteboxen in de kerk en op 
bankrekening NL46 RABO 0346 
3035 83 ten name van 
Gereformeerde Kerk Noordeloos 
onder vermelding van Collecte 
voor de Kerk. 
 
Zondag 12 december 3e advent 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor KIA: Help de kerk in 
Syrië 
 
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 
Bert Kruis 
 

Ouderling van dienst 
Bartha Nieuwland 
 

Lector 
Arianne Harrewijn 
 

Collecteopbrengst 28-11 
Diaconie: € 446,02 
 

Kerkbloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij  
mw. A. Kooistra en bij  
mw. G.E. Zijlstra-Monteny 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Gr.1 tm 4: Sanne van Wijk 
Gr.5 tm 8: Conny van Tussenbroek 
 

Kinderoppas 
Esmiralda de Jongh en 
Tessa Zijderveld 
 

Jarig in december 
4-12 dhr. W. van der Ham 
10-12 mw. R.A. van der Ham- 
Koorevaar 
27-12 dhr. J.C.Hoffman 

 

Lief en leed 
Hannie Hoffman is weer thuis uit het 
ziekenhuis. Het was ingrijpend, maar gelukkig 
is de eerste fase van behandeling achter de 
rug. Hopelijk is er rust en ruimte om hiervan te 
herstellen. We wensen haar geduld! 
 

We leven mee met Henk en Brigitta Damsteeg, 
omdat de zus van Henk is overleden. Dat is 
opnieuw verlies en afscheid binnen de familie; 
het is een verdrietige en ingrijpende fase in 
hun leven. We leven met hen mee en wensen 
hun troost en nabijheid van God en mensen. 
 

Advent 
We zijn onderweg in Advent. Er daagt licht, 
maar het blijft nog ver. Voor deze dagen vond 
ik een gedicht/gebed van Jan Groenleer. 
 

nu de nachten 
langer worden 
kouder 
banger 
 

nu de dagen 
schraler worden 
de mensen 
tasten 
naar wat liefde is 
 

snakken wij 
naar een woord van U 
een open deur 
waardoor Gij binnenkomt 
 

turen wij 
naar de dag van morgen 
 

de dag van morgen 
ach wanneer 
 

breek bij ons in 
o God 
die liefde zijt 
en zaai in ons uw licht 

 

Annette Driebergen 
 

 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

Uit de past 

 
 

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Van onze predikant 

 
Op weg naar Kerst 

 
 
Ook dit jaar zullen de kerstdiensten klein zijn. Geen volle kerk, geen zang uit volle borst. Wat een geluk dat er veel wegen 
zijn om ons toch verbonden te voelen. Om dat ook daadwerkelijk te ervaren, heb ik twee vragen voor iedereen: 
- Wil je een (kerst)foto van jezelf, jullie samen, je gezin opsturen? Die krijgt dan een plekje in een van de diensten rond 
Kerst. Opsturen kan via WhatsApp of via de e-mail: admorelissen48@gmail.com of predikant@ontmoetingskerk.nl 
- Lijkt het je leuk om - alleen/samen/met gezin - een kerstgroet in te spreken voor de gemeente? Neem dan contact op 
met Ad, via admorelissen48@gmail.com voor een afspraak om dat op te nemen.  
Van harte uitgenodigd om mee te doen! 
 
Annette Driebergen 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engelenproject 
 
Vorige week heeft u kunnen lezen dat het Engelenproject van start is gegaan. Wij zijn blij 
te kunnen vermelden, dat er 42 engelen zijn die 66 ontvangers deze maand wat extra 
aandacht geven. We zijn ook verheugd te weten dat - naast dit Engelenproject - 
verscheidene mensen hebben aangegeven op hun eigen manier engel te zijn voor een 
aantal mensen in hun omgeving. We zijn dankbaar dat zoveel engelen zich gemeld 
hebben en te weten dat er zoveel ontvangers zijn naar wie wordt omgezien. 
Tegelijkertijd beseffen we dat eigenlijk iedereen wel een engel kan gebruiken. Weet dat 
er ook aan u/jou wordt gedacht! Ook al valt er misschien geen engeltje in uw brievenbus, 
Gods liefde en nabijheid is er altijd! 
 
De boodschappers 
 

 Bakkie Troost – ook in 2022! 
 

In de flyer van de Bouwplaats waren drie data opgenomen voor Bakkie Troost. We hadden  
geen idee of er animo genoeg was én of de mogelijkheid ervoor zou blijven. Vooralsnog ziet  
het ernaar uit dat dat laatste zo is en het eerste is zeker zo. Daarom geef ik nu alvast nieuwe  
data door voor een volgende serie ontmoetingen rond een bijbelgedeelte: 
woensdag 5 januari 
donderdag 3 februari 
dinsdag 1 maart 
woensdag 6 april 
De ochtenden beginnen om 10.00 uur met koffie en even bijpraten, we eindigen rond 11.30 uur. Om alvast te noteren! 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:admorelissen48@gmail.com
mailto:admorelissen48@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter 
 

ZINGEN IN DE KERK 
 

Lieve gemeenteleden en vrienden van de Ontmoetingskerk. 
 

Een kort berichtje over het zingen. Misschien zag u het al aankomen, maar we gaan weer een beetje ‘afschalen’, zodat we 
spoedig weer meer kunnen! 
Dat betekent dat we vanaf aanstaande zondag weer met zangers onze muziek verzorgen en het slotlied gezamenlijk mogen 
zingen.  
 

In de wetenschap dat de Ontmoetingskerk van Noordeloos vooral een zingende kerk is, moeten we dit vooral als een stap 
zien naar een toekomst waarin we meer kunnen. Nu iets laten en straks weer uit volle borst mogen!  We nemen 
verantwoordelijkheid. 
 

Maar hoe het ook zij, Kerst komt er aan en of we het nu hardop zingen in de kerk of in ons hart zonder dat iemand het 
hoort meegalmen….  Gloria is wat we zingen! Met ons allen samen, in de kerk of op afstand via de live-stream of hoe dan 
ook.  
Kerst gaat boven covid uit. Kerst is ons gegeven en het Kerstkind overwint. Daar voelen we ons in verbonden! 
 

Ik wens ons allen een geweldig mooie tijd, op naar Kerst!  
 

rudolph de jong  |  +31 651 183 010 
 

 

KerstChallenge 
 

Zondag 12 december starten we met een nieuw idee: 
een activiteit voor tieners en een programma voor hun 
ouders.  
 

Deze eerste keer hebben we een volledig coronaproof-
buiten-programma in elkaar gezet. We starten om 
15.30 u bij de kerk, waarna we in groepjes (ouders en 
kinderen apart) de KerstChallenge doen. Dit is een 
route door Noordeloos waarbij we een verhaal 
rondom het kerstfeest volgen, vertaald naar het nu. 
Onderweg volg je een verhaal en doe je opdrachten.  
Daarna komen we weer terug bij de kerk en sluiten we 
af met een drankje, buiten bij de vuurkorven.  
 

We zouden het heel leuk vinden als jullie hieraan mee 
willen doen! Opgeven kan bij Elsbeth de Leeuw 
(elsbethstravers@live.nl of appje naar 06-30003062) 
 

Tot dan! Ramona, Caroline, Margriet & Elsbeth 
 

 
Bij de bloemschikking van de 2e adventszondag 
 
In de adventsperiode is er een Davidsster te zien. Ieder week 
zal hij iets hoger komen te staan. We volgen hiermee de 
lezingen van het project van Kind op Zondag. 
Ieder week staat er een lezing uit Lucas 1 centraal. 
 
De 2e zondag is dat het verhaal van de engel en Maria. 
De liturgische schikking staat in het midden van de ster die 
iets hoger is komen te staan, op weg naar het licht van het 
Kerstfeest. 
De witte lelie staat voor de maagdelijke Maria. 
Witte bloemen en een enkele blauwe bloem staan voor 
zuiverheid en Maria de Hemelse koningin. 
 
De Here zij met u! 
 
Karin Harteveld 
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7 December is de dag van de vrijwilliger. Een mooie gelegenheid om ‘dankjewel’ te  zeggen. Dus… dankjewel, voor wat  
u/jij bijdraagt. Dankjewel dat u/jij actief meewerkt aan ons ‘gemeente-zijn’. Want zonder uw/jouw bijdrage zou dat niet 
mogelijk zijn. 
 
Vele handen maken licht werk 
 
We realiseren ons misschien niet altijd wat hier allemaal bij komt kijken… Dat is namelijk heel veel. Denk bijvoorbeeld aan 
het schoonmaken, het jeugdwerk, het onderhoud van kerkelijke gebouwen, de kerkbloemen, het orgelspel, kosterswerk, 
het bestuurswerk, de kerkauto, het werk van de preekregelaars, het project, de voedselbank, (doven)pastoraat, het 
bezoekwerk, de Elisabethbode, de verjaardagskaarten, de ledenadministratie, het commissiewerk van bijvoorbeeld De 
Bouwplaats, commissie Eredienst, zondagavondspecials, het illustreren, de beamerdienst, kinderoppas, koffie schenken, 
begeleiden van het kinderlied, kerkgids, onze website, enzovoort. Het is nagenoeg onmogelijk om al het werk te benoemen 
dat door u/jou en anderen verzet wordt, zoveel is het. Waarvoor dus hier een welgemeend dankjewel! 
 
 

 

 

 

 

Inzamelactie voedselbank 
 
Liever hadden we als kop geschreven: ‘Voedselbank opgeheven door uitbannen 
armoede’. Dit is niet het geval. Er ontstaat een steeds dikkere scheidingslijn tussen 
rijk en arm. In ons land heb je een bepaald niveau aan welvaart nodig om met de 
grotere golf welvaart mee te kunnen liften.  
Velen doen bar hun best maar redden dat niet; niet met de hakken over de sloot 
en niet eens halverwege. Daarom bestaat de voedselbank nog voor alle 
huishoudens die echt niet rondkomen zonder uw hulp.  
Net als vorig jaar is dit een actie die in Noordeloos, Hoornaar, Hoogblokland en 
Goudriaan wordt gehouden. Een initiatief van de kerken samen. Er zal in deze 
dorpen ook een folder worden verspreid met daarop verdere informatie. Op deze 
folder staat bijvoorbeeld welke artikelen er nodig zijn. Op zaterdag 11 december 
kunt u van 9.00 uur tot 13.00 uur producten voor de voedselbank brengen op de 
volgende locaties: 
Noordeloos brenghok van de Martloods, Van Brederodestraat 33 A. 
Goudriaan Multistee, Burgemeester van Slijpestraat 8 
Hoogblokland Den Hoek, dorpsweg 81 
Hoornaar Kerkbuurt, Dorpsweg 125a 
In Noordeloos kunnen daarnaast van 4 tot en met 11 december producten worden 
gebracht. De “Martloods” is 24/7 bereikbaar en zal dagelijks gecontroleerd 
worden. Alvast bedankt voor uw bijdrage.  
De Diaconieën van Hoornaar, Hoogblokland, Goudriaan en Noordeloos 
 

Ieder zijn/haar talent! 

Een bijzonder mooi aspect aan al dit werk is dat je zoveel gemeenteleden ziet in een rol 
waarin zij goed zijn; je ziet ieders specifieke talenten. En mocht jij bij het lezen van dit 
bericht nu denken: “ik wil ook nog wel iets (extra’s) doen”, meld je dan! Ook jouw 
talent(en) kunnen we namelijk goed gebruiken!  
 
Doe mee, want vele handen maken licht werk. 

Namens de Kerkenraad 

 

mailto:scriba@ontmoetingskerk.nl?subject=Vrijwilligerswerk%20voor%20de%20kerk

