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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 13 mei 2022 no. 19 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
zondag 15 mei 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
18.30 Zondagavondspecial 
Collecte voor de kerk 
 

Volgende week zondag 22 mei 
09.30 u. ds. C.A. Streefkerk uit 
Dordrecht 
Collecte voor de bloemen 
 

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 
Pim Lodder 
Avond: Bert Kruis 
 

Ouderling van dienst 
Bartha Nieuwland 
Avond: Gerdien van Mourik 
 

Lector 
Tabitha Kazen 
 

Opbrengst collecte 8 mei 
Project (KIA Moldavië) € 508,25 

 

Kerkbloemen 

 
De bloemen zijn gegaan naar  
mw. R. Baan-Rouwert Boer met de 
hartelijke felicitaties voor haar 
verjaardag. 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 t/m 8: Dinie Haag 
 

Kinderoppas  
Marja van den Brakel en 
Maartje van Wijk 
 

Koffie schenken 
Jo en Arie van Mourik 
Avond: Marjan en Ron den Ouden 
 

Jarig in mei 
21-5 dhr. C. Hoeksma 
26-5 mw. Corrie Korevaar 

 

Lief en leed  
 

Nog één keer een korte aankondiging van een 
feestelijk moment: 
Zaterdag 14 mei wordt een zegen uitgesproken 
over het huwelijk van Peter Oosterlee en 
Dientje Deceuninck.  
Die viering begint om 14.00 uur en natuurlijk 
bent u als gemeenteleden daarbij uitgenodigd.  
We verheugen ons met Peter en Dientje op dit 
bijzondere moment! 
 

Wilbert, Elsje, Nomi en Loek den Hartog zijn 
verhuisd naar Noordzijde 28, 4225 PH. 
Hemelsbreed is dat maar een kleine stap, maar 
de impact van een verhuizing is altijd groot. 
We wensen de familie Den Hartog veel 
woonplezier en geluk op de nieuwe plek.  
 

Voor alle examenkandidaten van de 
middelbare school is er een bijzondere periode 
gestart. Na 4, 5 of 6 jaar studie is het zover: 
Centraal Schriftelijk Eindexamen. Veel succes 
gewenst voor alle tieners en hun ouders in 
deze vaak spannende periode. Vertrouw vooral 
op je eigen kunnen, het zit vast goed! 
 

 

 
Annette Driebergen 
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Ds. Piet van Veldhuizen schreef dit gedicht: 
 

De Liefde gaat verder 
na de wonden 
na de oorlog 
na jouw falen 
na mijn zonden 
  
De Liefde gaat verder 
dan onzekere tijden 
dan alle nood 
dan alle ziekte  
dan het lijden 
  
De Liefde gaat verder 
en draagt ons mee 
door heel het leven 
door alle dood 
tot in het licht 
van God 

 

Annette Driebergen 
 
 
 

 
 
 
De seniorenmiddag was gezellig. De diaconie schrijft er op een andere plek over en er zijn natuurlijk foto’s van. Het was 
merkbaar goed elkaar weer te zien. Gesprekken gingen als vanzelf. Ik vind het bemoedigend dat te zien en te ervaren. Het zijn 
signalen dat ontmoeting belangrijk is en wordt gewaardeerd! Naar die momenten blijven we uitzien, doordeweeks én op 
zondag. 
 

Opnieuw noem ik geen namen van zieken in de gemeente en er zijn geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dat betekent niet 
dat er geen zorgen om gezondheid zijn. Ook komende week zijn er onderzoeken en behandelingen, is er verdriet in 
familiekring en onrust over van alles, in onze gemeente en in onze dorpen. En dan kijk ik alleen nog maar naar een kleine 
omgeving. In ons land speelt ook genoeg en wereldwijd is er diep verdriet.  
We bevelen elkaar en onze wereld aan bij de Levende God die zich laat zien. Dat blijven we geloven, dwars door vragen heen.  
 
Annette Driebergen 

Van onze predikant 

Bij de dienst van zondagmorgen 
 

  
 
 
Op Pinksteren, 5 juni, lezen we Ruth 2. Ruth 3 en 4 komen aan de orde op 10 en 24 juli. Natuurlijk is het mooi om de hele 
serie mee te maken, maar elke dienst zal ook een afgerond geheel zijn.  
 

Over een paar weken, vanaf 29 mei, staat in de KinderWoordDienst het bijbelboek 
Ruth centraal. Een klein, overzichtelijk bijbelboek met een lieflijk, bijna romantisch 
verhaal over gewone mensen. Het lijkt me mooi om ook in de kerk dat verhaal 
centraal te stellen. Dat vraagt om een iets grotere spanningsboog dan de vier weken 
bij de kinderen. Komende zondag lezen we Ruth 1. Daar ontdekken we wat ‘trouw’ 
betekent. We maken kennis met de hoofdrolspelers in deze geschiedenis. Hun 
namen vertellen al veel over hun bestemming en over keuzes die ze maken. Het 
thema: ‘Over trouw gesproken’. 
 

Van harte welkom! 
 

Annette Driebergen 
 
 

 

 

 

 



 

Van onze predikant 

Bij de zondagavondspecial 
 

ZINGEN WERELDWIJD WERELDWIJS 
 

Aanstaande zondagavond is iedereen van harte welkom bij de zangdienst!   
Met het liedboek in de hand reizen we door de tijd en langs allerlei landen.  
Daardoor is het mogelijk binnen een uur van Israël naar Peru, de Verenigde  
Staten, Denemarken, Engeland, IJsland, Duitsland en Nederland te reizen!  
Omdat de melodie de trechter naar het hart is, kom je ook dicht bij het  
geloofsleven van andere mensen in andere landen en in andere tijden.  
Door de keuze van de woorden wordt ons een blik gegund in de zielen  
van mensen.  
In deze dienst worden de verhalen achter de liederen verteld en zingen  
we de liederen voorgoed anders, wellicht nog meer doorleefd.  
Zo komen we op de toonhoogte van het heil: zingend gelovend. 
 
We verheugen ons op de muzikale medewerking van Bert Kruis en  
ds. Erick Versloot zal ons als reisgids door de liederen leiden.  
 

Vooruitblik 
 

Volgende week zondag, 22 mei, 16.00 uur, is er weer een 
dienst voor peuters en kleuters.  
Een dienst met veel beweging, beleving en een feestelijk 
thema: Kom je ook naar de bruiloft?  
Welkom! 

 

Tienerkerk 

Deze zondag worden alle jongeren vanaf groep 8 
uitgenodigd voor de tienerkerk. Deze tienerkerk zal 
parallel worden gehouden aan de morgendienst en zal dus 
starten om 9.30 uur. De tienerkerk is een vervolg op de 
jeugdkerk.  
We zullen met elkaar bidden, een bijbelverhaal horen, een 
eigentijds lied luisteren, maar ook met elkaar in gesprek 
gaan. Deze keer is het thema 'wie ben jij?' We horen het 
verhaal van Ruth. Wie is zij? Wat drijft haar? Wat maakt 
haar tot de persoon die zij is? We bespreken ook met 
elkaar: wie ben jijzelf? Wat vind jij belangrijk? Wat drijft 
jou? 
 
We kijken uit naar een waardevolle ontmoeting en 
natuurlijk ook veel gezelligheid. 
 
Vriendelijke groeten, 
Els Vlot, Elsbeth de Leeuw en Maartje Aantjes 
 

 

Kerkauto 
 

In de periode van Corona heeft de door de 

diaconie gefaciliteerde kerkauto stilgestaan. 

Indien nodig willen wij deze weer gaan laten 

rijden. 

Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u 

contact opnemen met Reinoud de Leeuw  

06-15612811  

reinoudde_leeuw@hotmail.com). 
 

de diaconie 

mailto:reinoudde_leeuw@hotmail.com


 

Van de kerkenraad 

Nieuwe ambtsdragers 
De nieuwe ambtsdragers worden zondag 5 juni in de morgendienst bevestigd. We zien uit naar een feestelijke Pinksterdienst! 
De dienst wordt extra feestelijk omdat we geen vacatures meer hebben. Zoals we eerder schreven verliep de zoektocht naar 
wijkouderlingen (3 vacatures) moeizaam. Arie Harrewijn zei gelukkig 'ja', daarna bleef het stil. We maakten pas op de plaats 
om ons te bezinnen op het vervolg. Anita Wallaard bleek bereid om haar taak een jaar langer uit te voeren. En we zijn 
dankbaar dat Floor Bos te kennen heeft gegeven dat hij de taak van wijkouderling tijdelijk op zich wil nemen, om te zorgen 
dat het pastorale werk door kan gaan. Dat is van zowel Anita als Floor een prachtig aanbod, waar we dankbaar gebruik van 
maken. De volgende ambtsdragers worden 5 juni bevestigd: 
 
Henk Voormolen, voorzitter 
Elvira van Mourik, jeugdouderling 
Peter Oosterlee, diaken 
Nel den Hertog, diaken 
Arie Harrewijn, wijkouderling 
Floor Bos, wijkouderling  
 
De commissie Kerk2030 gaat aan de slag met nadenken over hoe onze kerk er in de toekomst uitziet. Een van de 
onderwerpen waar deze commissie mee aan de slag gaat is de structuur van onze organisatie. Hoeveel ambtsdragers zijn er 
nodig? Hoe organiseren we het pastoraat? Wat voor mensen hebben we daarvoor nodig en hoeveel? Hier zal in de nabije 
toekomst meer duidelijkheid over komen. We zijn blij dat de kerkenraad compleet is tot het zover is. Met elkaar zetten we er 
de schouders weer onder om te bouwen aan onze mooie Ontmoetingskerk! 
 
Uw moderamen, 
 
Rudolph de Jong, voorzitter 
Gerdien van Mourik, scriba      
 

Alternatief kamp met Hemelvaart 
 

Voor het kamp in Mol ontvingen we 18 aanmeldingen. Dit waren er helaas te weinig om op weg te gaan naar België.  
Het is echter wel een leuke groep waar we graag iets voor organiseren. Daarom hebben we een mooi alternatief bedacht: 
Met Hemelvaart, donderdag 26 mei, houden we een tentenkamp. De kinderen kunnen die nacht slapen op het grasveld naast 
de Ontmoetingskerk. We zullen om 16.00 uur beginnen. We hebben een mooi programma bedacht met verschillende spellen 
en een lekkere maaltijd. De kinderen nemen hun eigen tent mee, die vanaf 18.30 uur (met hulp van ouders) opgezet kunnen 
worden. 
Op 27 mei, vanaf 7.30 uur kunnen de kinderen als afsluiting genieten van een ontbijt in het gras bij de kerk. Daarna gaan de 
kinderen weer naar huis en kunnen de tenten afgebroken worden. 
We hopen er een fijne tijd met elkaar van te maken. 
Stel dat er kinderen zijn die een kamp in Mol wel heel spannend vonden, maar dit programma wel een fijn idee vinden, dan 
kunnen deze kinderen zich nog opgeven via jeugd@ontmoetingskerk.nl 
 

Vriendelijke groeten, 
het kampteam 
 

Schoonheidsprijs voor Riet en Peter 
 

Nee, we gaan geen missverkiezing houden, maar er is toch wel reden om Riet en Peter Baan in het zonnetje te zetten. 
Afgelopen vrijdag waren ze namelijk voor het laatst aan het schoonmaken in de kerk. Zolang als ik op vrijdag de regie in 
handen heb bij deze wekelijkse klus stonden ze op mijn lijstje om minstens drie keer per jaar te helpen schoonmaken. En niks 
was ooit teveel. Allerhande klusjes werden aangepakt en als alles gedaan was wist Peter altijd ook nog wel ergens iets te 
repareren. Riet liet weten dat zij al, toen haar jongste in het fietsstoeltje zat, ging schoonmaken. En dat is dus meer dan 
veertig jaar geleden! Wat een inzet! We hadden al gebak bij de koffie , maar we vonden het toch passend om hier nog wat 
extra aandacht aan te besteden. En eerlijk gezegd heb ik ze bijna moeten overhalen om nu toch maar eens te stoppen. Niet 
omdat het werk niet meer ging hoor, want dat ging nog prima. Maar omdat het, als je meer dan vijfenzeventig bent, toch wel 
eens tijd is voor de volgende generatie. U kunt zich aanmelden….! 
Bij deze Riet en Peter: heel hartelijk bedankt voor al die jaren fijn gezellig samen werken.  
Mirjam Wallaard 
 

mailto:jeugd@ontmoetingskerk.nl


 

 

Techniekkoppel gezocht 
 

Lijkt het je leuk technisch mee te werken in een dienst? Dan zijn we op zoek naar jou!  
We kunnen zowel iemand gebruiken voor het regisseren van de dienst voor Kerk TV, als iemand die een PowerPoint in elkaar 
zet en deze tijdens de dienst presenteert op de laptop en ook het geluid bedient. 
(De informatie krijg je altijd ruimschoots van tevoren aangeleverd.) Misschien vind je het leuk om dit samen met iemand te 
doen, dat mag uiteraard ook. Wil je een keer meekijken, of zijn er vragen, we horen het graag! 
 
Namens de kerkrentmeesters  
Jan Vink en Ramona Wonink (beamer@ontmoetingskerk.nl)  
 

            

Melkbus 
 
In de hal van de kerk staat een melkbus van de diaconie met een overzichtje wat er allemaal in mag en kan. 
 

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten 
U kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde 
Zendingsbond). 
 

NB. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en 
postzegel. Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een 
envelop verzonden worden, zijn oud papier. 
 

Oude mobieltjes en cartridges 
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. En cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. 
Via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde telefoons of cartridges een 
vergoeding.  
 

Buitenlands en oud Nederlands geld sparen 
U kunt buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. We verkopen die aan 
banken, handelaars en verzamelaars. 
 

Kassabonnen 
Ook de kassabonnen van Slagerij Bouter en Dick Voor Mekaar Shop, evenals de oranje waardebonnen van de kousenkoning 
mag u in de melkbus doen. Deze opbrengst is voor onze kerk. 
 

Zegeltjes 
We sparen ook voor de voedselbank. Als u zegeltjes van bakkerij het Stoepje of Douwe Egberts koffiezegeltjes hebt, kunt u ze 
in de melkbus doen. 
 

Wat levert het op? 
In 2021 was de opbrengst € 20.382,30 Met de opbrengt kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen.  
 

Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen! 
 
 
 

mailto:beamer@ontmoetingskerk.nl


 

Klussen voor de kerk 

Schuldhulpmaatje  
 
Naast dat wij veel aandacht schenken aan werelddiaconaat is onze diaconie zeer  
betrokken bij de lokale diaconale projecten. 
 

Een van de projecten, die al jaren door ons wordt ondersteund bestuurlijk en financieel  
is de lokale afdeling van Stichting Schulphulpmaatje: https://schuldhulpmaatje.nl/ 
 

De stichting richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt 
dat schulden onnodig oplopen. De schulpmaatjes bieden begeleiding en ondersteuning,  maar zij nemen nooit de 
verantwoordelijkheid over. Wanneer er weer overzicht en rust is,  leren zij hoe je in de toekomst schuldenvrij kunt blijven. Er 
wordt je geen vis gegeven, maar er wordt je geleerd hoe je moet vissen.  
 

Even een paar feiten op een rij: 
Ruim een half miljoen huishoudens heeft risicovolle schulden, d.w.z. ze staan rood, kunnen rekeningen niet betalen, hebben 
een creditcard-schuld. 
10 procent van de Nederlandse huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen. 
5 miljoen mensen hebben geen spaargeld. Zij kunnen geen tegenslag opvangen of investeren in belangrijke zaken voor de 
toekomst. 
Ongeveer een half miljoen huishoudens heeft problematische schulden. Dit betekent dat zij niet op eigen kracht hun 
schulden kunnen oplossen. 
 

Nu zie ik jullie denken: dit zijn landelijke cijfers. Dit speelt toch niet bij ons in de polder in de Alblasserwaard. Ja, ook in de 
Alblasserwaard is het schuldenniveau “gemiddeld”. Dit is weliswaar minder dan in grote steden, maar laat ook duidelijk de 
noodzaak van Schuldhulpmaatje zien bij ons in de regio! 
Voor het geval je niets bij het bovenstaand verhaal kunt voorstellen of gewoon nieuwsgierig bent, check op deze site de 
regio: https://eerstehulpbijschulden.nl/ 
 

Van diverse betrokkenen binnen deze stichting begrijp ik dat de grootste uitdaging is om (verborgen) armoede te  signaleren. 
Alle verscherpte wetgeving omtrent privacy helpt hier niet bepaald aan mee.  
 

Echter er zijn wel verschillende signalen, die op armoede kunnen wijzen: 
https://eerstehulpbijschulden.nl/wp-content/uploads/Tips_Hoe-herken-ik-schulden.pdf 
 

Helpt u Stichting Schuldhulpmaatje mee om het probleem van armoede op te lossen? 
 

Samen lukt het! 
 

Reinoud de Leeuw, penningmeester diaconie 
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Terugblik op de seniorenmiddag 
 

Afgelopen donderdag was er na twee jaar weer een seniorenmiddag in de Ontmoetingskerk. En dat hebben we geweten. Het 
was gezellig druk. De opkomst was groot! Misschien wel omdat er al twee jaar geen seniorenmiddag was geweest.  
We hebben met elkaar gezellig koffie gedronken en bijgepraat. Daarna deden we een spelletje verhalenbingo en een quiz.  
We kregen baby- en jeugdfoto's te zien van kerkraadsleden en wijkbezoekers en toen was het raden geblazen en dat was best 
nog wel lastig.  
Simon Bor kwam vertellen over het mooie project Mercy Ships waar hij aan mee gaat doen.  
Daarna was het tijd om te gaan eten. We kregen lekkere zelfgemaakt soep met een broodje en er was ijs als toetje.  
Als afsluiting hebben we met elkaar nog een lied gezongen. Het was een geslaagde middag. 
Iedereen hartelijk bedankt die zijn steentje heeft bijgedragen aan deze middag. 
 

Alle foto's van de seniorenmiddag zien? Klik op onderstaande link: 

https://myalbum.com/album/VuBj5DUe9Zq7 

de diaconie  

 

Vrijdag 10 Juni 20.00uur hopen wij de 
Hohe Messe van J.S. Bach uit te 
voeren.  
De Hohe Messe is een van zijn mooiste 
werken.  
Een meesterwerk, wat hij aan het 
einde  
van zijn leven heeft geschreven.   
Zeer de moeite waard! 
Van harte uitgenodigd. 
Kaarten zijn te bestellen  
via; 
Annemarie Aanen: 
annemarieaanen@hotmail.com 
Zeger Colijn: 
zegercolijn@gmail.com 
 

 

 

Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
Datum: Woensdag 18 mei 2022 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop 
vanaf 19.00 uur) 
Locatie: Graafzicht in 
Bleskensgraaf 
 
Datum: Donderdag 19 mei 2022 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop 
vanaf 19.00 uur) 
Locatie: Bredero's Hof in 
Giessenburg 
Thema: Dementie en bewegen. 
Bijeenkomsten met de 
beweegcoach van GIGA 
Molenlanden. 
Toegang is gratis. 
U bent van harte welkom! 
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