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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 11 maart 2022 no. 10 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 13 maart 
2e Zondag Veertigdagentijd 
09.30 u. ds. T. Abee uit Arkel 
Collecte voor de kerk 
 

Volgende week zondag 20 maart 
3e Zondag Veertigdagentijd 
09.30 u. ds. H. van Eerden uit Goes 
19.30 u. Zondagavondspecial 
Collecte voor KIA-Moldavië 
(project) 
 

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 
Anita Wallaard 
 

Lector 
Tabitha Kazen 
 

Opbrengst collecte  
27-2 kerk: € 416,70 
6-3 Oekraine: € 3298,51 
9-3 kerk: € 211,45 
 

Kerkbloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij 
dhr. M.D. Vink, met de hartelijke 
felicitaties voor zijn verjaardag. 
Ook zijn er bloemen gebracht bij 
mw. Janneke de Bruijn, met de 
wens dat ze snel zal herstellen. 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 t/m 4: Sanne van Wijk 
 

Kinderoppas  
Mirjam van Genderen en  
Maartje van Wijk 
 

Koffie schenken 
Nel en Wim Korevaar 
 

 
      

 

Lief en leed 
 

We leven mee met Henriët Geluk en met 
dochters Esmé en Carmen Vink. De moeder 
van Henriët is overleden. Het zijn bewogen, 
verdrietige dagen op weg naar afscheid. We 
denken aan hen en bidden voor hen om troost 
en kracht van God.   
 

Op een andere plek in de gemeentebrief vindt 
u het verhuisbericht van Flora Blokland-Groen 
naar De zes molens 26. Met een veelzeggende 
tekst: Verhuizen is veel meer dan wat spullen in 
dozen doen en die in een ander huis weer 
uitpakken … Die dubbelheid verstaan we, want 
wat ligt er een lange geschiedenis op De 
Hoogt! Daarvan loskomen vraagt heel wat. En 
tegelijk is er dankbaarheid met deze kans op 
een nieuwe plek. We hopen dat het 
thuisgevoel in De Zes Molens snel gaat komen 
en wensen Flora alle goeds en een mooie tijd 
daar! 
 

De kleine Nathan Verhaar is dinsdag 
opgenomen in het ziekenhuis in verband met 
het RS-virus. 
Gisteren verslechterde zijn toestand dusdanig 
dat hij overgeplaatst is naar de ic van het 
Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam. Hij had 
zuurstofondersteuning nodig. Zijn 
bloedwaarden waren verslechterd. Nathan 
moet hard werken. Hij is nu op de juiste plek 
wanneer hij het zelf niet meer kan volhouden. 
Vandaag was er een lichte verbetering. 
Jonneke is dag en nacht bij hem. Wij bidden 
voor Nathan en de familie Verhaar en hopen 
op beterschap 
  
Met Janneke de Bruijn gaat het gelukkig steeds 
beter. Na de spannende dagen proberen Dick 
en Marjan haar weer iets te laten eten. Met 
Dick en Marjan zijn we heel dankbaar dat de 
rust is teruggekeerd met het herstel van 
Janneke. 
 

Annette Driebergen en Ans van Vuren  
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Komende week heb ik vakantie. Wie in die periode een predikant nodig heeft, kan contact opnemen met de voorzitter van de 
kerkenraad, Rudolph de Jong (via 06-51183010). 
 
Annette Driebergen 
 

Wij denken aan een ieder die zorgen heeft in en buiten onze gemeente. 
Met het lied van Dietrich Bonhoeffer kunnen wij steunen op onze God en vader: 
  

   In goede machten 
    Liefderijk geborgen 
   Verwachten wij getroost 
    Wat komen mag. 
    God is met ons 
    des avonds en 
    des morgens, 
    is zeker met ons 
    elke nieuwe dag. 
 

Ans van Vuren 
 

 

Van onze predikant 

We gedenken Rijma van der Ham-Koorevaar 
 
Op 1 maart overleed onze zuster in Christus Rijmpje Annigje van der Ham-Koorevaar  
in de leeftijd van 81 jaar. Bovenaan de kaart - waarmee haar overlijden is  
bekendgemaakt - staat het slotvers uit 1 Korintiërs 13: Dit is wat blijft: geloof, hoop  
en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Treffender kan het niet  
worden gezegd: kernwoord van Rijma’s leven is Liefde. Dat straalde ze uit, dat gaf ze,  
dat leefde ze, dat wás ze.  
Rijma werd geboren in een warm gezin in Brandwijk. Na haar huwelijk met Wim 
kwam ze in Noordeloos en stichtten ze samen een gezin met vier kinderen: Ab, Agnes,  
Coen en Erna. Ze genoot van de zorg van haar gezin, maar het kostte haar ook wat.  
Vlak na de geboorte van de oudste bleek ze ernstig ziek. Dat maakte haar lichamelijk  
kwetsbaar en broos. Tegelijk gaf het haar geestelijk een enorme kracht en  
vastberadenheid én een diep vertrouwen dat haar leven veilig was bij God.  
 

Rijma was gastvrij, vriendelijk, warm, creatief en had veel humor. Samen met Wim,  
die haar steun en toeverlaat was, genoot ze van het leven. Na het uitvliegen van het gezin maakten ze samen mooie reizen.  
De laatste jaren waren moeilijk voor Wim en Rijma. Steeds meer raakte Rijma de grip op het leven kwijt. Vanzelfsprekende 
vaardigheden, herinneringen … in de loop van de tijd vielen ze ‘als dominosteentjes’. Ze werd opgenomen in de Zes Molens 
waar vol liefde voor haar werd gezorgd. Na alle onrust was er aan het eind de rust en stilte. Vanuit die stilte gleed ze heel 
langzaam uit het leven weg.  
 

In de dankdienst voor haar leven gedachten we haar in liefde, met persoonlijke verhalen van de kinderen en woorden uit 1 
Korintiërs 13. We vertrouwden haar toe aan God, in wie ze een rotsvast geloof had. Om Gods nabijheid en troost bidden we 
voor Wim, voor de kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden … voor ieder die haar mist.  
 

Annette Driebergen 
(In verband met corona - ook Wim bleek na het afscheid besmet - gedenken we Rijma in de dienst van 20 maart). 
 
 

 
 

Zondag is er weer Jeugdkerk! Vanaf groep 5 ben je van harte welkom. Tijdens de kerkdienst 

volgen wij onze eigen viering in de grote jeugdruimte. Dit keer gaan aan de slag met de 40-

dagentijd en het thema Groeien! We bespreken dit thema en gaan ook praktisch aan de slag 

voor anderen. En hou de nieuwsbrief in de gaten, want binnenkort volgt hier ook een 

uitnodiging voor de tienerkerk! 

Alice en Elsbeth 

 



Van de kerkenraad 

Terugblik kleine kerkenraad 28 februari 2022  
Onlangs vergaderde de kleine kerkenraad. Hieronder leest u enkele punten die aan de orde kwamen.  

- Op biddag organiseren de ouderlingen weer een pannenkoekenactie in enkele wijken. 

- In verband met corona kon de seniorenmiddag twee jaar lang niet plaatsvinden in de kerk. De omstandigheden zijn 

nu gelukkig anders, er wordt een seniorenmiddag gepland op 19 mei.  

- De jeugd pakt weer verschillende activiteiten op, zoals jeugdkerk en tienerkerk. Ook willen ze voor iets gaan 

organiseren rondom het thema Wijdekerk.  

- We bespreken de versoepelingen die vanaf 25 februari zijn in gegaan en wat dat betekent voor onze kerkdiensten.  

- We bereiden de gemeenteavond voor, na de dienst op biddag 9 maart. Onderwerp zijn de financiën van jeugd, 

diaconie en kerk. Het tweede onderwerp is de verduurzaming van de kerk. 

- We gaan een commissie instellen die zich bezighoudt met kerk 2030: hoe ziet de Ontmoetingskerk er dan uit? Met 

gemeenteleden willen we hierover nadenken.  

- Nu het allemaal weer kan, willen we aan het begin van de zomer een gezellig samenzijn organiseren met alle 

gemeenteleden. Dit gaan we voorbereiden.   

 
Terugblik gemeenteavond 9 maart 2022 
Na afloop van de kerkdienst vond afgelopen woensdag, biddag, de gemeenteavond plaats. In een goed gevulde kerkzaal 
kwamen onderstaande onderwerpen aan de orde. 
Financiën  
Jeugd penningmeester Alice Simons 

- In de begroting zien we gelukkig het kamp en het parkeren tijdens de Jaarmarkt weer terugkomen. We gaan de jeugdruimtes 
verbouwen. Een deel van het geld daarvoor willen we samen met de jeugd bij elkaar brengen, zodat zij een belangrijke rol 
hebben in de realisatie van de plannen. 

 

Diaconie, project en plaatselijk missionair werk penningmeester Reinoud de Leeuw  
We hadden afgelopen jaar mooie collecteopbrengsten en ontvingen enkele giften. We hebben veel verschillende 
organisaties ondersteund met een gift. We hadden een bijzonder jaar, omdat het ene project werd afgerond (de kerk in 
Syrië) en we startten met een nieuwe project: kerken staan op tegen armoede in Moldavië.  
 

- Kerk penningmeester Hendrik van Vuren 
De begroting voor 2022 is sluitend. De vaste vrijwillige bijdragen vormen de kurk waar de kerk op drijft (84% van het geheel). 
Het aantal gevers blijft op peil, maar het gemiddelde bedrag dat zij geven neemt af. Uit onderzoek blijkt dat naarmate onze 
gemeenteleden ouder worden, hun bijdrage stijgt. De belangrijkste lasten zijn de predikantsplaats (55%) en de kosten die 
met de gebouwen te maken hebben (24%). Er is in 2021 geld uitgegeven aan schilderwerk, Kerk-TV, stemmen van het orgel, 
inrichting kerkzaal, nieuw servies voor viering Heilig Avondmaal. Er wordt eens per jaar voor de bloemen gecollecteerd, het 
saldo voldoet. Er zijn investeringsplannen voor de komende jaren op het gebied van energiebesparing, 
aanpassingen/onderhoud gebouwen en buitenruimte en Kerk-TV (optimalisatie).  
 

Kascontrole Andre v/d Ham en Anne Aantjes  
De cijfers zijn gecontroleerd en er zijn geen bijzonderheden aangetroffen.  
 

Verduurzaming gebouwen  
Henri Kon vertelde dat we om twee redenen willen verduurzamen: de kerk klimaatneutraal maken voor 2030 (dit staat in het 
beleidsplan) en kosten besparen. We gaan het volgende doen: op het dak van de kerk (boven de jeugdruimtes) komen 48 
zonnepanelen. De cv-installatie wordt met warmtepompen uitgebreid en de consistorie en jeugdruimtes krijgen 
vloerverwarming. Hierdoor kunnen we de kerk efficiënter en energiezuiniger verwarmen. Ook komt er mechanische 
ventilatie, waarmee we altijd voldoende en gecontroleerd kunnen ventileren. Dit bespaart energie en zorgt voor meer 
comfort. De aanwezigen stemmen in met de plannen, de kerkrentmeesters kunnen zaken in gang gaan zetten. 
Hendrik van Vuren lichtte toe hoe we dit gaan bekostigen. Dit doen we door onze reserves aan te wenden, BTW-teruggaves 
en subsidies. Ook gemeenteleden wordt gevraagd om te sponsoren door bijvoorbeeld een zonnepaneel te sponsoren. 
Hiervoor gingen meteen enkele handen de lucht in. Het begin is er!   
 

Tot slot 
Aan het einde van de vergadering bedankt de voorzitter iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het uitwerken van deze 
plannen. Ook vertelde hij dat er in Noordeloos een commissie is opgericht van kerken en verenigingen om hulp aan Oekraïne 
te organiseren. Rudolph de Jong en Thijs Brouwer zitten daar namens onze kerk in. 
Het volledige verslag van de gemeenteavond, evenals alle stukken, zijn op te vragen bij de scriba.    
 
 



Van de diaconie - Paasgroetenactie 

40-dagentijd 2e zondag 

De tweede zondag Lucas 9: 28-36 

Het verhaal van de verheerlijking op de berg wil ons 
raken. Er wordt ons alvast een blik gegund op de 
eeuwigheid, de volheid van de tijden. Hier op de 
berg volstrekt zich een prachtig visioen, we mogen 
even meekijken hoe de eeuwige naar Jezus toe 
komt. Een visioen op een nieuw begin. 

Een geranium in de pot staat symbool voor 
ontmoeting. 

 

Zondagavondspecial, 20 maart, 18.30 uur 

 
 

 

GROEN LICHT VOOR VERGROENING: EN HOE?! 

 

We kunnen met voldoening terugkijken op de gemeenteavond van afgelopen woensdag. Er waren veel mensen en er werd 

in een goede sfeer levendig gediscussieerd. En er werden belangrijke besluiten genomen. Dat geldt in het bijzonder voor de 

plannen ter verduurzaming van de kerk (het grootste investeringsproject van onze kerk sinds de nieuwbouw in de jaren 

'90) dat helder, enthousiast en overtuigend werd ingeleid door projectleider Henri Kon. De plannen bleken na de discussie 

op een warm onthaal van de gemeente te kunnen rekenen. 

En dat gold op het eind van de avond ook het dekkingsplan (hoe gaan we dat betalen?). Dus ook het voorstel om de 

benodigde 48 zonnepanelen à € 500 via een speciale actie door gemeenteleden te laten sponsoren, werd daarmee 

aangenomen. De voorzet was door de penningmeester nog niet gegeven of Jos de Groot kopte de bal al in het doel: het 

eerste zonnepaneel was toegezegd. Nog voordat de voorzitter  de vergadering kon sluiten, volgden er weldra meer. En ook 

daarna meldden zich sponsoren. Het geweldig goede nieuwe is dat de eerste 10 zonnepanelen inmiddels binnen zijn. En 

ook niet onbelangrijk het eerste is ook al betaald. 

Daarmee is ook meteen aangegeven dat er een grote opdracht resteert: nog 38 zonnepanelen te gaan! Daarom hierbij de 

oproep aan eenieder om ook een paneel te sponsoren. Het mogen er uiteraard ook meer zijn! Ook kleinere giften zijn 

uiteraard van harte welkom: vele kleintjes maken immers ook een grote!  

U kunt uw toezeggingen melden aan de penningmeester, mondeling of per e-mail (penningmeester@ontmoetingskerk.nl). 

Ook kunt u uw bijdragen direct overmaken op onze bankrekening NL46 RABO 0346 3035 83 ten name van Gereformeerde 

Kerk Noordeloos onder vermelding van 'acte zonnepanelen'. Bij voorbaat dank!  

 

Het College van Kerkrentmeesters 



 

 

 

 

 

Beste koffie- thee en limonadeschenkers, 
Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld gaat het koffiedrinken na de dienst weer beginnen, dus 

hebben we weer schenkers nodig. 
Ik heb een lijst met vrijwilligers die dit al jaren doen. Voordat ik het nieuwe rooster ga maken wil ik 

graag weten wie er wil gaan stoppen. En natuurlijk zijn er nieuwe schenkers welkom. U bent 
meestal 1 á 2 keer per jaar aan de beurt. U kunt reageren door deze e-mail te beantwoorden. 

Graag alstublieft zo snel mogelijk: gemeentebrief@ontmoetingskerk.nl. 
Vriendelijke groet, 
Jankie Verhoeven 

 

Kinderwoorddienst 

Kom je ook naar de KinderWoordDienst? In de 40-dagentijd gaan we ons 

klaarmaken voor het feest! Elke week is er een filmpje te zien in de 

kerkdienst en daarna gaan we daar mee aan de slag in de KWD. Kan je er 

niet bij zijn in de kerk? Je krijgt elke week thuis het verhaal per mail met 

daarbij een knutselidee en andere opdrachten die je kunt doen. 

Daarnaast hebben alle gezinnen het Gezinsboekje ontvangen, waarin je 

elke dag kunt lezen met elkaar en aan de slag kunt met het komende 

Feest! 

Alice en Elsbeth 

 

 

 

Verhuisbericht
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Pannenkoekendag! 
 
Op biddag werden gemeenteleden uit een paar wijken verrast met een stapeltje 
pannenkoeken, gebracht en gebakken door jonge gemeenteleden. 
Dat was een vrolijke actie! 
 
 

 

 


