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De diensten

Lief en leed
Op 18 december zijn Henk en Joke BovekerkZwanenburg 40 jaar getrouwd. In
dankbaarheid kijken ze terug op die ijskoude
dag vol sneeuw toen, maar vooral op alles wat
ze in de tijd daarna hebben ontvangen: hun
gezin, hun plek in Noordeloos, hun
gezondheid. Wat een feest dat ze dit moment
met hun complete gezin, ook de kinderen en
kleinkinderen uit Brazilië en de Verenigde
Staten, kunnen vieren!
Van harte gefeliciteerd met dit
huwelijksjubileum. We wensen jullie heel
mooie dagen met elkaar. Zegen van onze God
gewenst voor de komende jaren!

Diensten
Zondag 19 december 4e advent
09.30 u. ds. W. Bisschop uit Breda
Collecte voor de kerk
NL46 RABO 0346 3035 83
Kerstdiensten
Zie verderop in deze brief
De diensten zijn ook rechtstreeks
te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-OntmoetingskerkNoordeloos
Ook op de website staat een link
naar deze site.

De gemeentebrief zal de
komende twee weken op
donderdagavond - 23 en 30
december - verschijnen. Wees
dus op tijd met het aanleveren
van kopij!

Organist/pianist
Sjaak Kazen

Ouderling van dienst
Anita Wallaard

Lector
Yvonne Kazen

Collecteopbrengst 12-12
Project in Moldavië: € 652,10

Kerkbloemen

Nog een week, dan beginnen de Kerstdagen.
De een ziet ernaar uit, een ander ziet er
tegenop. Laten we elkaar in het oog houden,
wensen wat nodig is voor de komende tijd en
zo iets van licht en liefde aan elkaar geven.
Op een van de kerstkaarten die op onze mat
viel, staat het volgende:
Licht
Laten we ons
warmen aan het licht.
Laten we elkaar
aansteken met die warmte.
Laat de vlam van hoop
in ons opgloeien.
Laat het vuur
in de korte lontjes doven
en laat een golf
van warmte
door de wereld gaan.

De kerkbloemen zijn gebracht bij
Mw. R. van der Ham-Koorevaar

Kinderwoorddienst (KWD)
Gr.1 tm 4: Liesbeth van Halm
Gr.5 tm 8: Wilma Kooiman

Kinderoppas
Paula Buizert en Nina Sprenkeler

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

Annette Driebergen

Van onze predikant
Op weg naar Kerst: Stuur die foto nog snel op!!
1. Wil je een (kerst)foto van jezelf, jullie samen, je gezin
opsturen? Die krijgt een plekje in de dienst op Kerstmorgen.
Zo kunnen we ons - in de kerk en thuis - weer even
verbonden voelen.
Opsturen kan via WhatsApp of via de e-mail:
admorelissen48@gmail.com of
predikant@ontmoetingskerk.nl
(het leek ons een laagdrempelig en eenvoudig idee, maar
het aantal foto’s is nog te beperkt, dus… ).

Engel gezocht

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 22 december!

Vorige week ontvingen we een bijzondere envelop van
een engel op de deurmat. Hoe bijzonder!
Allereerst: om zelf uit te delen, in woord of gebaar, ook
buiten het engelenproject van de Ontmoetingskerk om,
dát zijn we wel gewend.
En dat voelt goed. Maar: om dan zelf te ontvangen, da’s
andere koek!
Het maakte ons oprecht stil en verwonderd. Daarom,
beste engel, een berichtje met ons welgemeend ‘dank je
wel!’

Annette Driebergen

Van dankbare ontvangers

De lofzang van Zacharias
4e advent
De ster is weer wat beter zichtbaar. Elisabeth bevalt van een zoon, Johannes is zijn naam.
De lofzang van Zacharias wordt verbeeld door de omhoog reikende witte Lisianthus welke staat
voor dankbaarheid. Witte rozen en Gerbera's verbeelden de toehoorders.
We kijken uit naar het kerstfeest.
Karin Harteveld

Terugblik op de kleine kerkenraad van 13 december 2021
De diaconie kijkt terug op een succesvolle Voedselbankactie. Er is in Hoornaar, Hoogblokland en Noordeloos veel
opgehaald en mensen waren enthousiast. De diaconie krijgt complimenten voor de Avondmaalsviering van zondag 12
december, ook voor de nieuwe schalen. De jeugdouderlingen blikken vooruit op de Kerstchallenge voor ouders met
tieners komende zondag.
De kerkrentmeesters geven een toelichting op de plannen om ons kerkgebouw te verduurzamen. Zij zijn bezig met het
onderzoeken van de mogelijkheden voor zonnepanelen, een warmtepomp en vloerverwarming. Bij dit onderzoek komen
zij andere verbeterpunten tegen, die hopelijk ook meteen kunnen worden opgepakt. Als kleine kerkenraad gaan we
daarnaast kijken wat we ook in bredere zin kunnen doen aan verduurzaming. We zien mooie voorbeelden bij andere
kerken.
We stellen de jaarplannen vast die elke geleding maakt bij het beleidsplan. Ook stellen we het collecterooster en
preekrooster voor 2022 vast. De jeugdouderlingen en kerkrentmeesters vertellen over de plannen voor de verbouwing
van de jeugdruimtes, deze worden steeds concreter. Ten slotte bespreken we hoe we de diensten op 24, 25 en 26
december organiseren wat betreft aanwezigheid en aanmelding van kerkgangers. Hierover zal een extra gemeentebrief
verschijnen.

