
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 10 december 2021  no. 49 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 12 december 3e advent 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor KIA: Help de kerk in 
Syrië 
 
Zondag 19 december 4e advent 
09.30 u. ds. W. Bisschop uit Breda 
???????????? 
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 
Dick van der Garde 
 

Ouderling van dienst 
Henny Kool 
 

Lector 
Tabitha Kazen 
 

Collecteopbrengst 5-12 
Kerk € 309,45 
 

Kerkbloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij  
dhr. O. Wilstra en bij 
dhr. W. van der Ham, met de 
hartelijke felicitaties voor  
hun verjaardagen.  
En mw. Emmy den Hartog  kreeg 
bloemen omdat zij verhuisd is  
naar haar nieuwe woning. 
Sjaak Kazen kreeg als felicitatie  
voor zijn gouden organisten-
jubileum in plaats van bloemen 
bonbons. Yvonne is namelijk 
allergisch voor stuifmeel. 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Gr.1 tm 4: Jiska Wallaard 
Gr.5 tm 8: Dinie Haag 
 

Kinderoppas 
Paula Buizert en Tessa Vonk 
 

Jarig in december 
27-12 dhr. J.C.Hoffman 

 

Lief en leed 
 
Wat een verdriet rond het overlijden van de 
25-jarige Auke uit Noordeloos. Diep verdriet 
voor zijn familie en vrienden - ook uit ons 
midden - in de dorpen in de buurt. Laten we 
voor hen blijven roepen: ‘Heer, ontferm u over 
hun diepe leed’ en bidden dat er lieve mensen 
zijn die meeleven en meedragen.  
 
Afgelopen dinsdag is Sijgje van Gils met 
verschillende klachten opgenomen in het 
Beatrixziekenhuis. Daar lijkt haar situatie 
gelukkig iets te verbeteren. Mogelijk mag ze 
rond het weekend al naar huis. We denken aan 
haar! 
 
In de adressenlijst van de gemeentegids staat 
het al aangekondigd, maar het is goed om te 
laten weten dat het ook definitief is geworden: 
op het terrein van de school in Noordeloos zijn 
de nieuwe woningen bewoond.  
Dat betekent dat Emmy den Hartog op haar 
nieuwe adres woont: Botersloot 6b.  
Ook Elise de Jong, Niels Wallaard en Sam zijn 
verhuisd. Zij wonen Singel 2G. 
We wensen hun alle goeds op hun nieuwe plek 
en hopen dat het echt als ‘thuis’ gaat voelen! 

 
Annette Driebergen 
 
 

 

 

 

 KERKKLOKRADIO 
 Op woensdag, 15 december om 
 half 11 verzorgt dhr. Arie Slob 
 een bezinning over het thema 
 ‘Samen in de stal’. 

 

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: 
1. 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 
2. 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. Doe dat in ieder geval (ruim) voor 20 december! 
 
Annette Driebergen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met het oog op komende zondag en op deze tijd woorden 
van Sytze de Vries: 

 

Laten we ons gezonden weten 

als de handen van de hemel, 

die zich vouwen rond de aarde. 

Om luiken te openen,  

waar uitzicht ontbreekt, 

om harten te verwarmen, 

waar de kilte toeslaat, 

om handen te vullen 

van wie beroofd zijn, 

om tranen af te wissen 

die blijven stromen, 

zelfs om te spreken waar 

iedereen zwijgt en wegkijkt. 

Laten wij ons geroepen weten 

om van elkaar gediend te zijn. 

Wat een handvol brood 

al niet kan doen... 

Annette Driebergen 
 
 
 

   

 

Bij de dienst van zondagmorgen 

 
 
We lezen verder in Lucas 1. Op deze morgen horen we 
van de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth en zingt 
Maria haar loflied.  
U vindt het in de verzen 38-57. Van de intimiteit tussen 
twee vrouwen met een bijzonder teken gaat het naar de 
wereldwijde lof aan God die het goede wil voor mens en 
wereld. Twee focuspunten dus: oog voor kleine mensen 
én voor grote structuren.  
 

We vieren deze morgen de Maaltijd van de Heer. Aan de 
tafel waaraan God gastheer is, is eenzelfde beweging: de 
intimiteit in brood en wijn voor ons eigen leven én de 
roep die daarvan uitgaat om een wereld van recht en 
vrede te scheppen.  
 

Wie thuis meeleeft en meeviert, is natuurlijk uitgenodigd 
om zelf brood en wijn/druivensap klaar te zetten en mee 
te delen om zo verbondenheid, ook op afstand, te vieren.  
 
Annette Driebergen 
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KerstChallenge 
 

KerstChallenge - datum verschoven! 
 
Volgende week zondag 19 december starten we met 
een nieuw idee: een activiteit voor tieners en een 
programma voor hun ouders.  Let op: dit was eerst 12 
december, we schuiven een week.  
 
Deze eerste keer hebben we een volledig coronaproof-
buiten-programma in elkaar gezet. We starten om 
15.30u 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) 
 
(zie ook volgende pagina) 
 

 
Bij de liturgische bloemschikking van de  
3e adventszondag 
 
De Davidsster is alweer iets hoger komen te staan. 
Op de voorgrond staat een klein beeldje van twee mensen 
die elkaar omhelzen. Het zouden zomaar Maria en Elizabeth 
kunnen zijn. 
Daarachter staan bloemen die ook naar elkaar toebuigen. 
En vanmorgen is er opnieuw een lelie, maar deze is 
donkerroze, want het is immers de 3de advent.  
Het paars verschiet al iets van kleur, het licht breekt 
langzaamaan door. 
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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 
 

Engelenproject 
 

Engel zijn voor iemand doet me meer dan ik dacht. Lieve gebaren bedenken lukt best goed - denk  
ik -, maar dan komt de vraag: ‘Welke woorden schrijf ik voor deze persoon op een kaartje?’ ‘Wat  
in deze situatie nodig?’ Ineens blijkt het engelenproject ook een soort ‘bidden’ te zijn: zoekend  
nadenken wat goede woorden zijn voor deze mens(en). 
Vervolgens heeft het project ook iets grappigs. Want ongezien iets bezorgen dat niet in de  
brievenbus past, hoe doe je dat? Aanbellen en je dan snel verstoppen. Maar waar? Ik moet om  
lachen en ben blij dat ik 'engel' mag zijn. 
 
Een engel 
 

 



  

Wake-up call VVB 
 

Het jaar 2021 loopt met rasse schreden ten einde, maar de inkomsten van de Vaste Vrijwillige Bijdragen houden daarmee 

helaas geen gelijke tred. Gisteren kwam het College van Kerkrentmeesters bijeen en daar lagen de cijfers over de eerste 11 

maanden op tafel. En wat bleek? Van de 106.000,= die we in het begin van het jaar afspraken met elkaar op te zullen 

brengen, was op 30 november nog maar € 83.000,= binnen. In de laatste maand moet er dus nog € 23.000,= binnenkomen. 

Die constatering leidde meteen tot bedenkelijke gezichten en wanhoopskreten. Haren rezen ten berge en handen werden 

ten hemel opgeheven. Zelfs werd hier en daar een traantje weggepinkt. Kortom, verwarring alom! 

Tot iemand in de vergadering zei: 'Moed verloren is al verloren! Laten we de gemeente een wake-up call sturen'. In goed 

Nederlands komt dat erop neer dat we iedereen proberen wakker te schudden die tot op heden zijn/haar/hun Vaste 

Vrijwillige Bijdrage dit jaar nog niet (geheel) heeft overgemaakt. Bij het lezen van dit bericht hopen we dat iedereen die dit 

aangaat (en uiteraard dragen kan) nu spoorslags in de benen komt om de (resterende) VVB over te maken. Om dat proces te 

faciliteren vermelden hierbij nog even de bankrekeningnummer van de kerk: 

NL46 RABO 0346 3035 83 ten name van Gereformeerde Kerk Noordeloos.  

Het College van Kerkrentmeesters ziet met vertrouwen uit naar wat u in de komende dagen met elkaar tot stand weet te 

brengen. 

 

Hendrik van Vuren, penningmeester 

0183-582079 

penningmeester@ontmoetingskerk.nl 

 

Column 
 

Molen-moed 
 
Als hij ook maar enigszins bekend was met menselijke gevoelens,  hij zou nooit meer draaien. Zijn wieken waren reeds 
geknakt… 
Toch draait hij bijna altijd… Ondanks – of ter ere van?- de veel te jong  
gestorven molenaar.  
En anders zou hij nù zeker stilgevallen zijn…lamgeslagen, zoals alleen  
de dood van een jong mens dat doet. Groot verdriet, voelbaar  
in de hele omgeving. 
 
‘Een mens is zo kwetsbaar in zijn kinderen’, Een geliefde uitspraak van  
een Giessenburgse dominee, zo’n 20 jaar geleden. En hoe waar is dat.  
Ze brengen je het grootst geluk of het diepst verdriet.  
En die molen draait maar (Wie houdt hem eigenlijk aan de gang?  
Wat een moed!) 
Ongemerkt gaat er kracht, troost van uit. Hopelijk gaan de ouders en  
naasten er wat van ervaren. ….Onverstoorbaar… Tegen de verdrukking  
in, rond-en-rond in cadans op de wind zo die zich voordoet, doorgaand omdat er geen keuze is, je wel moet….  
  
Ondanks ’Nu daagt het in het Oosten’- bijna Kerst- is deze tijd extra somber. Kan soms onderhuids kruipen. Toch kwam er 
moed uit onverwachte hoek. Is dat niet kenmerkend voor ‘moed’?  
Een buurvrouw, de tachtig dik gepasseerd, in de tuin… schort met rozen, goedmoedig kibbelend met de vaste tuinman van 
91 jaar… samen druk met dahliaknollen of zo... En ik dacht: Wat geweldig… ook hen is weinig bespaard….Zoveel 
meegemaakt… Ooit zeker ook geknakt. Maar toch taai, zoals ‘hoop’ zelf.. En niet bibberend voor het raam zittend uit angst 
voor wat voor pandemie ook.. …Leven…. Bezig blijven!   
Wat een voorbeeld! 
 
Roos 
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