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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 18 februari 2022 no. 7 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 20 februari 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
18.30 u. Zondagavondspecial ‘Het 
favoriete lied’ 
Collecte voor Project Moldavië (zie 
laatste pagina) 
 

Volgende week zondag 20 februari 
09.30 u. ds. S. Janse uit Ameide 
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 
Rudolph de Jong 
 

Ouderling van dienst 
Elsbeth de Leeuw 
 

Lector 
Geen lector ivm kinderdienst 
 

Collecteopbrengst 13-2 
Werelddiaconaat Nepal: € 950,12 
 

Kerkbloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij 
het bruidspaar Baan-Rouwert Boer 
met de hartelijke felicitaties voor 
hun 55-jarig jubileum. 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Geen KWD ivm de kinderdienst 
 

Kinderoppas  
Heleen van Toor en Nieske 
Voormolen 
 

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 
‘Normaal gesproken’ vermeld ik hier geen 
verjaardagen. Maar met het oog op komende 
week maak ik een uitzondering: onze twee 
oudste gemeenteleden zijn jarig! Op 21 
februari wordt mevrouw Magda de Groot-
Verhoef in Hoornaar 97 jaar. Op 22 februari 
wordt mevrouw Annie Nieuwenhuizen-Slob in 
Gorinchem 100 jaar. Ze horen daarmee in 
bijbelse termen bij de ‘allersterksten’. Het 
duizelt wanneer je bedenkt welke 
ontwikkelingen en periodes zij allemaal voorbij 
zagen komen. We kennen ze beiden als zeer 
betrokken bij kerk en geloof. Bezoek, zeker in 
Gorinchem, is ingewikkeld, maar een kaartje 
als felicitatie doet vast goed! 
 

In De Zes Molens wordt Rijma van der Ham-
Koorevaar op haar kamer omringd door 
liefdevolle zorgen. De momenten van opleving 
worden steeds minder. Met wie bij haar horen 
is ze op weg naar afscheid van het leven. We 
bidden voor haar en Wim en hun gezin.  
 

We denken aan zorgen die er zijn, in en buiten 
de gemeente. We proberen elkaar te dragen. 
In het Liedboek (bladzijde 1372) staat dit 
gebed van Sytze de Vries, geschreven voor 
dagen van ziekte, maar te bidden voor ieder 
die de last van het leven ervaart: 
 

Wanneer wij moeten gaan 
langs de grenzen van het leven, 
waar ziekte ons klein maakt,  
onzeker en afhankelijk, 
laat ons leven dan niet verlopen in angst. 
Als leven pijnlijk wordt, 
het broze lichaam vervalt: 
laat er een omarming blijven 
die ons draagt. 
Laten er mensen zijn 
die ons vasthouden: 
doe zelf uw naam eer aan 
en laat U vinden 
als wij U zoeken. Amen 

         Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de kinderdienst van zondagmorgen 
 

Zondagmorgen vieren we samen de Maaltijd van de Heer. In de dienst speciaal voor 
kinderen staan we stil bij de betekenis van de Maaltijd. Het thema van de dienst is 
‘Weet je nog ….’.  
We delen herinneringen aan Jezus, aan wat hij deed en wat hij zei en ontdekken zo 
hoe hij ons op heel veel manieren wijst op ‘samen delen’.  
De dienst is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool met hun ouders of 
grootouders. We zijn met een ‘kerk vol’!  
Natuurlijk hopen we dat er thuis wordt meegekeken, want juist dan ervaren we dat 
we samen kerk zijn. Wie de Maaltijd wil meevieren, kan vanzelfsprekend brood en 
druivensap of wijn klaarzetten. Wij zien uit naar deze dienst vol verhalen, liedjes en 
bijzondere ontmoetingen.  
In de dienst mogen alle aanwezigen gebedspunten inleveren. Wie thuis iets of 
iemand weet om voor te bidden, mag appen naar Annette: via 06-10122415. 
 

De voorbereiders,   
Maartje, Dinie, Margriet en Annette 
 

Bij de Zondagavondspecial op 20 februari 
 
Zondagavond staat een zangdienst op het programma van de 
ZondagAvondSpecials. Nu we nog niet zingen, voelt dat een beetje 
vreemd.  
Het toeval wil - als dat bestaat - dat vorige week de resultaten van een 
onderzoek in de Protestantse Kerk naar favoriete liederen bekend zijn 
geworden. Dat is een interessante lijst waarvan we zeker een aantal 
liederen ook tot onze favorieten rekenen. 
In deze Zondagavondspecial - aanvang 18.30 uur - luisteren we naar 
liederen, we zingen er een paar en misschien ontstaat er - afhankelijk van 
het aantal aanwezigen - zelfs wel een gesprek over de betekenis. Voor 
deze dienst is aanmelden niet nodig, je bent welkom. 
 

Van de penningmeester_______________________________ 
 

Alle gevers, hartelijk dank! 
Nu de jaarrekening is opgemaakt, blijkt dat 2021 voor de kerk in financieel opzicht een goed jaar is geworden. Dat is in de 
eerste plaats te danken aan al die gevers die het zogenoemde ‘levend geld’ voor het werk van de kerk hebben opgebracht. 
In totaal een bedrag van € 112.574,94, ongeveer evenveel als in het jaar daarvoor. Het grootste deel (€ 100.711,30) kwam 
binnen in de vorm van Vaste Vrijwillige Bijdragen. Dat was wel aanzienlijk minder dan in het jaar daarvoor. Omdat de VVB 
de kurk is waar onze kerk op drijft, is dat uiteraard een serieus aandachtspunt. De opbrengsten van de collectes voor de 
kerk bedroegen € 8.180,64, hetgeen juist weer aanzienlijk hoger was. Dat kwam vooral omdat veel kerk-collectes in 2020 
bestemd werden voor de Kerk-TV. De derde en laatste categorie betreft de giften die € 3.683,= in het laatje brachten (een 
fractie meer). 
Het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad zijn hier heel erg blij mee en willen u hierbij hartelijk danken voor uw 
financiële bijdragen! 
Wie meer wil weten over de kerkelijke financiën (de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 met een doorkijkje naar 2026) 
verwijs ik naar de gemeenteavond op 9 maart a.s. en de stukken die daar zullen worden toegelicht en besproken.   
Hoewel we van plan zijn als kerk zoveel mogelijk van het gas af te gaan, zal echter ook in 2022 en latere jaren in figuurlijke 
zin de schoorsteen moeten blijven roken. Daarom blijven we ook dan weer graag op uw gulle bijdragen rekenen! 
Hendrik van Vuren 
penningmeester@ontmoetingskerk.nl 
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Van de kerkenraad 

Lieve gemeenteleden en vrienden van de Ontmoetingskerk, 
 

De versoepelingen die landelijk worden doorgevoerd zijn ook van toepassing op kerken en kerkbezoek en daarmee op ons. 

Dit betekent dat ook wij weer mogen versoepelen. En daar heeft bijna iedereen naar uitgezien. Zoals wij gewend zijn gaan 

we deze opschaling in een gecontroleerd en beheersbaar tempo aanpakken. Voor de erediensten op 27 februari en 6 maart 

(een doopdienst) wordt u nog uitgenodigd via Kerktijd. De opstelling van de stoelen in de kerkzaal zal 'iets dichter bij elkaar' 

zijn, maar ook een deel blijft op 1,5 meter voor wie dat prettig vindt. We blijven rekening houden met elkaar: voor de één 

zullen de versoepelingen te langzaam gaan en voor de ander te snel. Laten we elkaar daarin de ruimte blijven geven, op 

weg naar tijden zonder afstand. 

We verwachten dat iedereen vanaf zondag 13 maart weer zonder uitnodiging of aanmelding welkom is. Met opnieuw 

stoelen met minder afstand en een gedeelte waarin we nog wat meer afstand geven. Zo hopen we elkaar mee te nemen op 

weg naar hernieuwd kerk-zijn zoals we gewend waren. We hopen steeds iets meer zelf te zingen. Dat betekent dat de 

ventilatie goed moet zijn. Een extra sjaal is misschien geen overbodige luxe? Op biddag, 9 maart, is iedereen welkom 

zonder aanmelding. Dat geldt ook voor de aansluitende gemeentevergadering over de financiën en verduurzaming van de 

kerk. 

 

Ontmoeten 

Wat hebben we er naar uitgezien. We heten namelijk niet voor niets Ontmoetingskerk. Die naam is ooit gekozen omdat we 

'ontmoeten' belangrijk vinden. Dat hebben we lang moeten missen. Kerkdiensten en vergaderingen op afstand. Weten we 

nog hoe 'ontmoeten' moet? Echt ontmoeten om je in elkaar te verdiepen, je open te stellen en kwetsbaar te zijn. Om 

samen te ontdekken waarom we samen zijn. Samen door dit leven te gaan met respect voor elkaars verschillen. Samen 

door dit leven te gaan naar een mooie toekomst waarin we geloven. En daarom willen en moeten we elkaar ontmoeten. Of 

zoals Niek Stolk zo mooi verwoordde in zijn gedicht Ontmoeten: 

 

ONTMOETEN 

Is meer dan iemand tegenkomen of bij elkaar zijn. 

Je ontmoet niet zoveel mensen. 

Ontmoeten heeft iets van verwondering en herkenning. 

De ander is antwoord op de vraag op iets in jou. 

Een echte ontmoeting raakt je. 

Ze vraagt openheid van jou. 

Niet dat je alles moet zeggen tegen de ander, 

maar wel dat die ander jou iets mag zeggen of vragen. 

Ontmoeten is de ander binnenlaten in het huis van jezelf, 

met het risico dat hij of zij ontdekt 

dat niet alles echt is in je huis, dat je je soms anders voordoet, 

dat je kwetsbaar bent en soms anderen gewoon napraat. 

Iemand ontmoeten is iemand binnenlaten in de binnenste cirkel van je leven. 

Hij zal vragen naar je ervaringen, gewoontes, gevoelens en opvattingen. 

Pas als je de ander zo diep laat binnendringen 

kun je van een ontmoeting spreken. 

Een echte ontmoeting laat sporen na. 

 

Blij! 

Wie weet wat er in de toekomst nog meer gaat gebeuren? We komen nu aan op een moment dat we even adem mogen 

halen. Dat we weer bij elkaar mogen komen. We hebben het vaak gezongen en geschreven: 'Tot wij weer elkaar 

ontmoeten, in Zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn'. Hij was met ons tijdens de crisis; Hij is erbij nu 

we weer mogen ontmoeten! We zijn oprecht blij en zien ernaar uit! 

 

Gerdien van Mourik (scriba) 

Rudolph de Jong (voorzitter) 

 

 



 

 

De kosters afgelopen zondag in het zonnetje gezet 



 

 

 

 

 

 

 

  

Collecte Project in Moldavië 
 Hallo allemaal!  

 

Weten jullie nog wie ik ben? Ik ben Rainbow. Met kerst bezocht ik jullie kerk om  
te vertellen wat ik had gezien in Moldavië. Daar had ik Simona ontmoet. Zij is een lieve,  
dappere meid van 11 jaar. Haar ouders werkten, zoals zo veel ouders in Moldavië, in het  
buitenland. De lonen in Moldavië zijn zo laag dat mensen in andere landen gaan werken. 
Helaas blijven kinderen en oudere mensen achter. 
 

De kerken in Moldavië doen mooi werk. Zij helpen kinderen die zijn achtergebleven met  
hun huiswerk en geven hen aandacht. Ook de oudere mensen komen naar het project.  
Zij komen daar bijvoorbeeld om een spelletje te spelen. Ze hebben contact met de  
kinderen en ze krijgen er elke dag een warme maaltijd. Er worden zo veel mooie dingen  
gedaan. In de kerkdienst van deze zondag vertel ik daar graag meer over. 
 

Om vrijwilligers cursussen te laten volgen, de maaltijden te betalen en het gebouw van  
het project te onderhouden is geld nodig. Met kerst is er al een mooi bedrag verzameld. Tegelijkertijd blijft geld hard nodig. Ik 
hoop dus dat jullie opnieuw dit mooie project willen steunen. Het geld dat jullie willen geven, kan overgemaakt worden naar 
de diaconie (NL82RABO0346302838) onder vermelding van ‘Project in Moldavië’. Alvast bedankt! 
 

Ik vind delen zo prachtig! Het doet mij denken aan het verhaal in de Bijbel dat Jezus ons leerde delen aan het meer. Weet je 
nog dat de mensen daar 5 broden en 2 vissen deelden met elkaar? Er was genoeg voor iedereen. In de dienst zul je iets horen 
over Dapperbrood. Als wij een brood maken en delen met anderen, dan kunnen we anderen blij maken, moed geven, zich een 
stukje dapperder laten voelen. Het is fijn als je weet dat anderen aan je denken. Daarom deel ik met jullie het recept van 
Dapperbrood, zodat jullie het brood weer met anderen kunnen delen. 
 
     Recept Dapperbrood 
     Ingrediënten 
     500 gram tarwebloem 
     5 gram droge gist 
     10 gram zout 
     320 gr lauwwarm water 

     Scheutje olie  
      

     Bereiding 
1. Doe het bloem in een kom en voeg de gist, het zout en het lauwwarme water toe. 
2. Kneed er een soepel deeg van. Het deeg is klaar als het als een kauwgombal uit 
elkaar getrokken kan worden.  

     Blijft het aan de handen plakken? Neem dan wat extra bloem. 
     3. Vet een kom in met een neutrale olie en leg het deeg hierin. Draai het om zodat  
     alle zijden bedekt zijn met de olie.  
4.Laat het deeg afgedekt (onder een vochtige theedoek) in een uur rijzen op kamertemperatuur.  
5. Kneed de lucht eruit en vorm er een bal van. Laat deze bal nogmaals afgedekt een uur rijzen.  
6. Verwarm de oven voor op 220 graden. 
7. Bekleed een bakplaat met bakpapier en leg het gevormde erop. Bak het brood in ongeveer 20 tot 25 minuten goudbruin. 

 
 

Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
 
Het Alzheimer Trefpunt Molenlanden organiseert weer fysieke bijeenkomsten. U bent van harte welkom! 
De eerste is 2 maart in de Hof van Ammers in Groot-Ammers. Het thema is dan ‘Dagelijks leven met dementie’ met Jacoba 
Klooster van het GOAC. Deze bijeenkomst zal ook digitaal worden uitgezonden. 
De tweede bijeenkomst is 24 maart in De Lingehof in Arkel, met hetzelfde thema en de gast is dan Marlou Bakker, ook van het 
GOAC. 
Beide bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk, aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met de voorzitter van de Werkgroep Arie Slob, telefoon 06-5173181,  
e-mail mrarieslob@hetnet.nl. 
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