
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 28 januari 2022 no. 4 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 30 januari 
09.30 u. mw. J.C. Klavers-Bras uit 
Zuidland 
Collecte voor Plaatselijk Missionair 
Werk (zie pagina 3) 
 

Volgende week zondag 30 januari 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 
De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 
 

 

 

Organist/pianist 
Peter Veen 
 

Ouderling van dienst 
Conny van Tussenbroek 
 

Lector 
Conny van Tussenbroek 
 

Collecteopbrengst 23-1 
Diaconie: € 168,= 
 

Kerkbloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij  
de fam. Blokland-Erkel. Zij zijn lid 
geworden van onze kerk. Welkom! 
En naar Janneke Blom omdat ze is 
verhuisd en is gaan samenwonen  
met Patrick Slijkoort. Veel geluk! 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 tm 8: Jiska Wallaard 
 

Kinderoppas 
Marja van den Brakel en 
Famke Voormolen  
 

Jarig in januari 
29-1 mw. E. Oosterbeek-Duijm 
 

Jarig in februari 
18-2 mw. S. van Gils-Rijneveld 
21-2 mw. M. de Groot-Verhoef 
22-2 mw. A. Nieuwenhuizen-Slob 
 
      

 

Lief en leed 
Er zijn zorgen om de gezondheid van Rijma van 
der Ham-Koorevaar. Ze is de laatste tijd 
aanzienlijk achteruit gegaan. We denken aan 
haar en Wim en bidden voor hen om moed, 
vertrouwen en kracht van God. 
 

Ook op andere adressen binnen en buiten de 
gemeente zijn er zorgen en verdriet. Om 
gezondheid, om kinderen, om ouders, om 
leegte. Mensen hoeven niet altijd bij name 
genoemd te worden om in onze gebeden te 
zijn. Laten we trouw zijn in gebed voor elkaar. 
Met bijvoorbeeld deze woorden, uit het boekje 
‘Help ons U te vinden’:  
 

Liefdevolle Vader, 
we zoeken troost in ons verdriet. 
Niet opdat pijn zomaar over gaat. 
Niet opdat verdriet plotsklaps weggenomen 
wordt. 
We bidden om kracht  
om vol te houden tot morgen, 
tot een nieuwe dag. 
Wat ons overkomt,  
kan ons de adem ontnemen en neerbuigen. 
We bidden U: Richt ons weer op. 
Geef dat we door uw Geest 
moed ontvangen  
om het met al onze pijn  
uit te houden in het leven. 
 

Het is fijn dat de kerk weer open mag en kan. 
Over een week of zes zijn we al twee jaar een 
‘mankerende’ kerk; niet compleet, niet kerk 
zoals we zouden willen zijn, weinig tot geen 
ontmoeting, minder pastorale contacten dan 
we zouden willen… Net als de samenleving 
heeft de kerk een lastige weg achter de rug. 
Tegelijk is het mooi om te zien hoe Gods Geest 
in creativiteit wegen wijst, hoe de digitale 
kerkdienst een vaste plaats in kerk-zijn heeft 
gekregen en wat het bereik daarvan is. 
Natuurlijk hoop ook ik op andere tijden, maar 
ik ben tegelijk dankbaar voor wat nu is. 
Annette Driebergen 
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Bakkie Troost - 3 februari 
 

In januari kon het Bakkie Troost geen doorgang vinden. Nu de kerk weer wat meer opengaat, 
lijkt het me mooi dit weer op te pakken. 
Bakkie Troost, een moment voor een kop koffie met een open Bijbel. We lezen met elkaar het 
bijbelgedeelte dat ook in de dienst van zondag 6 februari wordt gelezen. De ervaring leert dat 
zo’n gesprek maakt, dat je op zondag anders luistert! Kom gerust een keer kijken, luisteren en 
- zo je wilt - meepraten. 
De ochtend begint om 10.00 uur met koffie en even bijpraten, we eindigen rond 11.30 uur.  
We zitten in de Ontmoetingsruimte, op afstand van elkaar.  
Ook nu geldt: Houd je aan de basisregels. 

    
 

 

Van onze predikant 

 

Wisseling van de wacht in de classis 

De organisatie van onze Protestantse Kerk 

is natuurlijk veel uitgebreider dan al het werk dat wij 

doen op plaatselijk niveau. Als Noordeloos zijn wij 

onderdeel van de classis Zuid-Holland-Zuid. 

De classes tezamen vormen de synode. Volgens goed 

gebruik bestaan deze organen uit afgevaardigden uit de 

gemeenten, want wij zijn 'van onderaf' georganiseerd. 

Ofwel: de basis bestuurt. 

In de afgelopen (ruim) 15 jaar was ons gemeentelid Floor 

Bos lid van de classis Gorinchem, de synode en de classis 

Zuid-Holland-Zuid en daarin lid van het Breed 

Moderamen. We zijn dankbaar dat Floor dit werk met 

grote inzet heeft willen verrichten. Na deze lange periode 

is het tijd het stokje over te dragen. Daarom zijn 

er binnen de classis verkiezingen geweest. Uit een aantal 

kandidaten is wederom een van onze gemeenteleden 

gekozen deze bijzondere functie te mogen verrichten: 

Caroline Vreugdenhil. 

Het vervullen van een functie in de classis brengt met zich 

mee dat je in het ambt van diaken wordt bevestigd: 

'diaken met bijzondere opdracht'. Deze diaken is deel van 

onze kerkenraad, maar heeft alleen deze specifieke taak 

in de classis en dus geen verdere taak in het plaatselijke 

werk. Desgewenst kunnen we binnen de kerkenraad altijd 

de expertise van Caroline inroepen, zoals Floor ons ook 

vaak heeft bijgestaan. 

In de eredienst van zondag 6 februari zal Caroline in het 

ambt van diaken worden bevestigd. 

Stemt u vooral met mij in als we Floor heel hartelijk 

danken voor zijn grote inzet gedurende de afgelopen 

periode en als we Caroline feliciteren met het ambt en 

succes wensen met haar opdracht en werkzaamheden 

voor de classis. 

 

Rudolph de Jong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagavondgesprek Zin van het leven (deel 2) 

Op 6 februari as 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 uit het boek van Fokke Obbema. We lezen het 

verhaal van Broeder Bernardus. Broeder Bernardus is abt van 

het klooster Koningshoeven in Berkel-Enschot. In zijn verhaal 

komen onderwerpen aan de orde als de zin van het leven, 

eenheid met God, godservaring, bewijs van God en de 

dood. Naar aanleiding van zijn overwegingen gaan we met 

elkaar het gesprek aan over deze thema's. Van harte welkom! 

Geef je op voor deze inspirerende avond 

via bouwplaats@ontmoetingkerk.nl. 
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Collecte aanstaande zondag voor Plaatselijk Missionair Werk 

Aanstaande zondag collecteren we voor Plaatselijk Missionair Werk en dat werk is zeer divers en altijd lokaal. 

We betalen er onder andere de kerst - en paasattenties van, maar ook de Elisabethbode en de ouderenmiddag worden er 

vanuit bekostigd. De diaconie is er verantwoordelijk voor. 

Steunt u ook Plaatselijk Missionair Werk? 

U kunt uw gift in de collectezuilen doen bij de uitgangen van de kerk. Of u kunt uw gift  

overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie: NL82 RABO 0346 3028 38. 

 

Hartelijk dank voor uw steun! 

Namens de Diaconie 

 

 

Kerkklokradio 

Op 2 februari om 21.00 uur verzorgt 

Arie Slob een korte meditatie over 

de ontmoeting met God in de stilte 

 

Oproep telefonisten Kerkklokradio 

 

Sinds 2018 verzorgt de Ontmoetingskerk vier zondagen per jaar de 

uitzending van onze kerkdienst in de ochtend, aangevuld met liederen 

tussen 9:00 en 11:30 uur. 

In de avond verzorgen we tussen 19:00 en 22:00 uur het 

avondprogramma. Het eerste uur wordt door Arie Slob ingevuld, rond 

een thema, aangevuld met bijpassende muziek, uitgezocht door Zeger 

Colijn. Vanaf 19:45 uur kan er gebeld worden om verzoeknummers aan 

te vragen.  

We zijn op zoek naar gemeenteleden die ons in de avond willen helpen 

om de telefonische aanvragen aan te nemen. We doen dit altijd met zijn 

drieën en hebben dringend behoefte aan uitbreiding van ons team. We 

carpoolen meestal met elkaar.  

We kunnen in de computer de titel van het aangevraagde lied invoeren 

en dan de bellers laten kiezen uit verschillende uitvoerende koren of 

artiesten. 

Wie heeft er zin om af en toe ook eens mee te gaan? 

Graag aanmelden bij Conny van Tussenbroek 

c.v.tussenbroek@gmail.com    
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