
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, donderdag 23 december 2021  no. 51 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zie pagina 2 in deze brief 
 

Collectes voor  
24 december: Amnesty 
International  
25 december: diaconie 
26 december: project Moldavië 
(zie pagina 3) 
 

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 
Pim Lodder  
 

Ouderling van dienst 
24-12 Conny van Tussenbroek 
25-12 Rudolph de Jong 
26-12 Jonneke Verhaar 
 

Lector 
24-12 Wies Harrewijn 
25-12 Gerry Bronkhorst 
 

Collecteopbrengst 19-12 
Kerk: € 194,25 
 

Kerkbloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij 

dhr. D. van der Valk, met de 
hartelijke felicitaties voor zijn 
verjaardag. 
Mw. S. van Gils-Rijneveld kreeg 
bloemen vanwege ziekte en 
Elise de Jong en Niels Wallaard  
vanwege hun nieuwe woning. 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Geen kinderwoorddienst 
 

Kinderoppas 
25-12 Anne en Simon Aantjes, 
Maartje en Sanne van Wijk 
26-12 Paula Buizert en Nienke 
Sprenkeler  
 

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

 

Lief en leed 
 

In deze bijzondere dagen moeten Wim en 
Mariandel Robbertsen afscheid nemen van de 
moeder van Wim. Ze overleed afgelopen 
dinsdag. We denken aan hen en bidden om 
troost, licht en nabijheid van God en mensen 
voor deze tijd.  
 

Sijgje van Gils bleek na haar thuiskomst uit het 
ziekenhuis besmet met corona. Dat maakte 
haar opnieuw ziek. Gelukkig kan ze 
thuisblijven, maar van herstel komt nog niet 
veel terecht. Ze is kwetsbaar. Ze houdt gelukkig 
goede moed. We bidden voor haar om kracht.  
 

Ziekte en zorg trekt zich niet veel aan van 
komende feestdagen. Er is opnieuw 
onzekerheid bij gemeenteleden over ‘wat er 
boven hun hoofd hangt’ aan uitslagen van 
onderzoek en komende behandelingen. Dwars 
daar doorheen wordt juist deze dagen 
zichtbaar dat God zich het lot van mensen 
aantrekt. In de geboorte van een kind. Dat mag 
ons houvast zijn en blijven! Het worden 
opnieuw ‘stille dagen’ voor veel mensen en 
voor onze geloofsgemeenschap. Gelukkig 
leerden we in de afgelopen tijd dat ‘stil en 
klein’ niet minder hoeft te zijn dan ‘groots en 
uitbundig’. 
 

Met regelmaat vielen kaarten met goede 
wensen en vriendelijke woorden op de 
deurmat van de pastorie. Dat  doet goed. 
Hartelijk dank daarvoor, ook voor alle 
‘engelachtige attenties’ die anoniem aan de 
deur werden gehangen of voor de deur 
werden gezet. Dat leverde mooie verrassingen 
op. We zijn er blij mee, want het vertelt van 
verbondenheid en oog voor elkaar. 
 

Annette Driebergen 

 

 

 

 

De gemeentebrief zal ook de 

komende week op 

donderdagavond verschijnen. 

Wees dus OP TIJD met het 

aanleveren van kopij!  

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van onze predikant 

 

 

 

Voor wie in deze dagen woorden zoekt om te bidden een 
gebed van Paul van der Waal: 
 

God, we verlangen naar licht,  
naar het licht van de zon dat onze huid verwarmt  
en naar dat andere licht dat warm maakt van 
binnen.  
 
We verlangen naar troost, naar een beetje liefde  
en naar aandacht voor onze problemen,  
naar positieve dingen,  
lichtpuntjes in de narigheid die we om ons heen 
zien.  
 
Raak ons aan met uw licht,  
want dat hebben we nodig om verder te groeien.  
Raak ons aan met uw liefde,  
want daardoor zullen we liefde kunnen geven.  
 
Laat ons leven in uw licht,  
want daardoor zullen we zien wat er moet 
veranderen  
in de wereld en in onszelf.  
Geef dat het licht  
dat lang geleden zichtbaar werd in een Kind  
alle mensen kan bereiken die in donker leven.  
Geef dat het ons allen hoop en kracht geeft. 
Amen. 

 
Bijzondere kerstdagen gewenst! 
 
Annette Driebergen 
 

Bij de komende kerstdiensten 
 
Kerstnacht, 24 december, 21.30 uur - via livestream te volgen. 
Met Sisters in Music, pianist Dick van der Garde en een 
bijdrage van Lizanne Lanser gaat deze dienst over licht en 
donker. We zoeken een weg door het donker en weten ons in 
het licht gezet. De lezingen - verzorgd door Gerry Bronkhorst 
en Wies Harrewijn - komen uit Jesaja 9 en Lucas 2. Ook daarin 
klinkt een spel van donker en licht. Nu we niet samen kunnen 
zingen, ontbreken de meest bekende kerstliederen, maar 
daardoor is er ruimte voor verrassende andere, over hoop en 
vrede.  
 
Kerstmorgen, 25 december, 9.30 uur - via livestream te volgen. 
Een verrassende lezing uit Lucas 2, een ‘Komt allen tezamen’, 
gevuld met gezichten, kerstliederen gezongen door een 
bijzonder kwartet…. We vieren het feest van kerstmorgen! De 
tekening van de kerstgroet uit de Ontmoetingskerk zorgt voor 
het thema van de dienst: ‘Een kind, geboren in ons midden’.  
 
Tweede Kerstdag, 26 december, 9.30 uur k via livestream te 
volgen 
Deze dienst is gericht op de kinderen van de basisschool. We 
krijgen bezoek van Lucas, die zijn verhaal verder vertelt. Vera 
leest het verhaal van de geboorte van Jezus voor. Er zijn drie 
kinderen die liederen voor ons zingen bij gitaar en fluit. Ook 
komt Rainbow op bezoek, een duif met een hoopvolle naam. 
De kinderen van groep 1 tot en met groep 6 van de basisschool 
hebben een tasje thuis gekregen met knutselspullen voor deze 
dienst. Op deze manier hopen we - ondanks dat het op afstand 
is - toch met de kinderen samen het kerstfeest te kunnen 
vieren. 
 
 

 
Bij de verbeelding 
 
De ster staat inmiddels rechtop te stralen. 
Ervoor is er een aardbol, die gedragen wordt door rode stokken  
als beeld van Gods Liefde. 
In de bovenste bol zitten scheuren gestopt met krantenpapier  
en er schijnt heel voorzichtig wat licht doorheen. 
Alzo lief had God onze, zijn wereld met al zijn scheuren en pijn. 
Iedere dag vertellen de kranten en andere media over een wereld  
met scheuren maar juist door die scheuren heen breekt het Licht  
zich een baan. 
 
Greet Bijl 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstcollectes 

De collecte op kerstavond is voor 
Amnesty International  
 
Amnesty International is een wereldwijde beweging van 
meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht.  
In meer dan 150 landen voeren ze actie voor 
gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en 
gelijkheid.  
Hun werk beschermt en versterkt mensen – van het 
afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de 
vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de 
rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden 
tegen politiek geweld en vervolging.  
Met deze beweging kunnen ze een vuist maken tegen 
onrecht.  
Ze weten waar ze een verschil kunnen maken en hoe ze 
miljoenen supporters kunnen mobiliseren.  
Dit doen ze namelijk al meer dan vijftig jaar.  
U kunt Amnesty International steunen door uw gift over 
te maken op het bankrekeningnummer van de diaconie: 
NL82 RABO 0346 3028 38. 
 

De collecte op eerste kerstdag is voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
U kunt uw bijdrage overmaken op het bankrekening-nummer 
van de diaconie: NL82 RABO 0346 302 838 

 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. 
Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, 
sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: 
de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is 
de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter 
leven en daarom komen we in actie. 
 

Geloven in delen 
Kerk in actie gelooft in delen. Samen vormen we een 
wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven in God en 
met elkaar delen van wat ons is gegeven: aandacht en zorg, 
geloof en inspiratie, geld en goed. Met de kerstcampagne 
‘Geef licht’ delen we het licht van Christus met 
vluchtelingekinderen en Griekenland. Zij hebben onze steun 
hard nodig. 
 

 
Collecte tweede kerstdag voor Moldavië 
 
Hier een berichtje van Rainbow, de duif van Kerk in Actie. 
Afgelopen week heb ik toch zo genoten, rondgevlogen 
door een prachtig verlicht Nederland, overal versierde huizen,  
overvolle winkels met het heerlijkste eten en pakketbezorgers  
met stapels pakjes. Allemaal voor een gezellig kerstfeest. 
Omdat ik best snel kan vliegen ben ik naar Moldavië gevlogen,  
dit ligt in het oosten van Europa. Zouden ze daar ook druk zijn  
met de voorbereidingen van het kerstfeest? Het is er koud en er  
ligt een laagje sneeuw. Twee kinderen lopen door een verlaten straat.  
Ik ben even gaan vragen of ze ook zin hebben in het naderende feest. 
Mira, die 8 jaar is, vertelt dat haar ouders in Duitsland werken en weet  
niet of ze met kerst thuis zijn. Mira woont met haar broertje bij hun oma  
in een oud huisje waar het erg koud is. Het lijkt wel of de wind door de 
muren heen waait. Ze zijn op zoek naar hout voor de kachel. 
Van de kerk krijgen ze een voedselpakket, dat is fijn. 
Hier word ik toch even stil van. Geen volle winkelwagens en feestverlichting maar de rauwe werkelijkheid; heel veel 
armoede. Rainbow heeft genoeg gezien en gehoord. Vliegensvlug terug naar de Ontmoetingskerk in Noordeloos om jullie te 
vertellen over het armste land van Europa. En ja, wat is het fijn dat wij kunnen helpen! U kunt uw gift overmaken op  
bankrekeningnr. NL 65 RABO 0346 309 158 van de projectcommissie. 
Hartelijk dank hiervoor!  
Lieve groet Rainbow de duif 
 

 

 

 



 

Van de kerkenraad 

 
Lieve leden en vrienden van de Ontmoetingskerk, 
 
We hebben het allemaal vernomen: we zitten weer in een lockdown. Net als een jaar geleden met Kerst. Het huidige 
percentage aan besmettingen en IC-opnames heeft gemaakt dat onze regering maatregelen moest nemen. Met het ingaan 
van die maatregelen vanuit de overheid hebben ook wij als Ontmoetingskerk weer besloten te kiezen voor veiligheid. 
Omdat kerken vrijgesteld zijn van deze restricties en slechts worden aangeraden zich er aan te houden, zou er in principe 
nog veel mogen. Maar als kerkenraad van de Ontmoetingskerk zijn wij van mening dat het opzoeken van de grenzen niet bij 
ons past. We zetten ons liever in voor een veilige omgeving en helpen graag mee aan het indammen van de pandemie. 
Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen. 
 
Live-uitzending erediensten 
We houden geen fysieke kerkdiensten meer, in ieder geval tot en met zondag 16 januari. Tot die tijd kunnen we genieten 
van de live-uitzendingen van onze erediensten. En wat is het fijn dat we hier ondertussen goed voor zijn uitgerust! We 
beschikken over professionele apparatuur om dit te kunnen doen en over een team van enthousiaste en creatieve leden die 
de bediening op zich heeft genomen. En al aardig wat vlieguren heeft gemaakt. Geweldig! En daarnaast is er de ongekende 
creativiteit van onze predikant en medewerkers in de erediensten.  
 
Misschien niet fysiek, maar de diensten gaan onverminderd door! En we richten ons in deze diensten volledig op de 
thuiskijkers, dus tijdens de kerkdiensten zijn echt alleen de mensen aanwezig die nodig zijn om de live-uitzending mogelijk 
te maken. Predikant, één ouderling, de muziek via orgel of piano en zang, de regisseurs en een koster. Concreet kunt u in de 
komende weken de volgende kerkdiensten via de livestream volgen: 

 Kerstnachtdienst 24 december, aanvang 21.30 uur 
 Kerstochtenddienst 25 december, aanvang 9.30 uur 
 Kinderkerstfeest 26 december, aanvang 9.30 uur 
 Oudjaarsavond 31 december, aanvang 19.30 uur 
 En vanaf zondag 2 januari reguliere ochtenddiensten, aanvang 9.30 uur 

Daarnaast zullen alle andere kerkelijke activiteiten online plaats vinden, of niet doorgaan. Vergaderingen van de 
kerkenraden en van commissies, jeugdbijeenkomsten of wat dan ook, ze zullen online gaan plaatsvinden. 
 
Uitkijken naar een andere toekomst 
Je hoort om je heen soms mensen zeggen dat ze het al vinden wennen, het zogenaamde nieuwe normaal. Voor anderen 
went het nooit en valt er weer die nare stilte. Ouderen zijn, vanwege de veiligheid, weer vaker alleen. Studenten en 
leerlingen moeten het weer 'alleen' doen. Ondernemers gaan weer een onzekere tijd tegemoet. En dan te denken aan de 
overuren in en de druk op onze zorgmedewerkers. Zo zijn er nog veel meer mensen die het weer, of nog steeds, zwaar 
hebben. 
Nee, dit gaat nooit wennen. Dit is niet wat we willen. Wij blijven uitkijken naar een andere toekomst dan waar we nu 
inzitten. Een toekomst waarin we weer vrij mogen bewegen, we ons werk weer op normale verantwoorde wijze kunnen 
doen en waarin we weer mogen ontmoeten! Waarin we als zusters en broeders weer samen kunnen komen om te vieren 
wat gevierd moet worden.  
En we mogen geloven dat die toekomst er gaat komen. Kerst is het feest van het licht. Kerst is het feest van de hoop. En 
Kerst is het feest van het Kind dat op aarde kwam om niet alleen dat licht en die hoop te géven, maar ook de daad bij het 
woord te voegen. Met Zijn komst brandde het licht in de wereld, om nooit meer uit te gaan, 'Van U is de toekomst, kome 
wat komt!' En wij mogen dat licht doorgeven. 
 
Over dat licht gaat het gedicht van Sytze de Vries, wat u op de volgende pagina kunt lezen. 
 
Namens de hele kerkenraad wensen wij u gezegende kerstdagen en een goed en gezond 2022 en spreken wij de wens uit 
dat we elkaar weer mogen ontmoeten! 
  
Gerdien van Mourik, scriba, scriba@ontmoetingskerk.nl 06-23601471 
Rudolph de Jong, voorzitter, rudolphdejong@me.com 06-51183010 
 

mailto:scriba@ontmoetingskerk.nl
mailto:rudolphdejong@me.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wij zijn Gods kandelaar  

  
Wij staan in het licht, 
het genadige licht van de morgen. 
Wij vangen het licht. 
Het straalt uit onze ogen, 
het wekt hoopvolle gedachten. 
Wij worden kandelaars 
van dit licht, 
herhalen Gods eerste woord. 

   
Waar wij dit licht  
hooghouden en verspreiden, 
verdampen de grauwe nevels, 
worden contouren weer zichtbaar, 
herkrijgen mensen hun kleur. 

  
Waar wij dit licht  
ontsteken, aanwakkeren, 
groeit de hoop zienderogen. 

  
Zo ziet de hemel de aarde graag: 
in Zijn genadig licht. 

 
(Sytze de Vries) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


