
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 30 september 2022 no. 38 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 2 oktober 
09.30 u. mw. N. Rijneveld-Schep uit 
Lopik 
Collecte voor de kerk 
 
Zondag 9 oktober Kerkproeverij 
09.30 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 
Elvira van Mourik 
 

Lector 
Arie van Mourik 
 

Kinderwoorddienst 
Jonneke Verhaar-van Dalen 
 

Kinderoppas  
Esmiralda de Jong en 
Nienke Sprenkeler 
 

Koffie schenken 
Dick en Marjan de Bruijn 
 

Collecteopbrengst 25-9 
Hulp aan Pakistan: € 1425,85 
 

Geen bloemengroet deze week 
 

 
 

 
Jarig in oktober 
5-10 dhr. C. van Vugt 
8-10 mw. E.W.J. Kamp-van der 
Meijden 
22-10 mw. M.C.G. van Ramshorst-
de Jong 
 

Lief en leed 
 

Herfst. Tijd van heerlijke zonnige dagen vol 
kleur én van grauwe grijsheid en regen. Dagen 
die tot nadenken stemmen. Dagen vol zorgen 
voor wie het hoofd financieel maar nauwelijks 
boven water kan houden. Voor wie dat geldt, 
zijn het kille dagen. Ik hoop dat we elkaar in die 
kilte warmte kunnen geven. In aandacht en in 
praktische hulp. 
 

Alfred Bronswijk schrijft dit gedicht, voor wie 
zorgen kent: 
 

Wanneer ik het hoofd laat hangen, 
wanneer teleurstelling mijn gevoelens vult, 
wanneer ik mijn zelfrespect dreig te verliezen, 
wanneer ik voor de zoveelste keer 
           mijn voorraad hoop heb opgebruikt, 
wanneer ik de hemel vergeet 
           en alleen nog naar de aarde kijk, 
wanneer ik uitsluitend eigen voordeel zoek, 
wanneer ik slachtoffer word van de 
omstandigheden, 
wanneer ik mijn koers ben kwijtgeraakt – 
 

dan tilt Gods vleugel mij steeds weer op 
en helpt mij 
verder te gaan én verder te zien.  

                                           * * * 

 

 

 
Op donderdag 6 oktober, van 10.00 tot 
uiterlijk 11.30 uur, is er weer ‘Bakkie Troost’. 
We drinken koffie/thee, ontmoeten elkaar en 
gaan in gesprek over het bijbelgedeelte dat op 
zondag 9 oktober ter sprake komt.  
Het luistert op zondag anders wanneer je dit 
gesprek hebt meegemaakt, dus .... van harte 
welkom! 
 

Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

 
 

          

Vooruitblik: 9 oktober – gasten in de kerk 

Op zondag 9 oktober zetten we de deuren van de kerk figuurlijk 
wagenwijd open. De kerkdienst op die zondag is een soort 
‘Kerkproeverij’, een dienst waarin gelegenheid is om gasten uit te 
nodigen mee te komen en te beleven wat voor ons waardevol is.  
 
Natuurlijk is het spannend aan een familielid, vriend of 
buurvrouw te vragen of hij/zij een keer met je mee wil naar de 
kerk. Maar wanneer je zelf ergens blij van wordt, moed ontvangt 
of gesterkt wordt in geloof … dan wil je dat toch delen? Dus: denk 
biddend na over wie jij zou willen meenemen. En bedenk dat 
‘nee’ ook een antwoord is en geen persoonlijke afwijzing.  
 
 

 

 

 

Introductie Basiscursus Geloven – 6 oktober 
 

Opnieuw staat de ‘Basiscursus Geloven’ in het boekje van de 
Bouwplaats. De cursus is bedoeld voor wie zich wil verdiepen in 
verschillende thema’s van geloof. Er is veel ruimte voor persoonlijke 
vragen en deelnemers leren veel van elkaar.  
Wanneer het kan (qua planning in ieders agenda), begint een avond 
met een maaltijd. Dat past helemaal bij ons jaarthema ‘Aan tafel’. 
Daarna volgt gesprek over één van de thema’s die je hiernaast ziet 
genoemd.  
 

Op de introductie-avond, donderdag 6 oktober van 19.30 – 20.30 uur, 
maken we kennis, spreken we onze verwachtingen uit en hoop ik een 
planning te maken van de serie. In principe gaat het na deze 
introductie om zes avonden.  
Ik verheug me erop. Doe je mee? 
Meld je via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl of app naar mij. 
 

Annette Driebergen 
 

 

mailto:bouwplaats@ontmoetingskerk.nl


   

Van de Commissie Bouwplaats  
 

 
 

Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden, en het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, 
milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. De workshop ‘God in de supermarkt‘ verkent de keuzes die we 
maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader.  
De bijeenkomst is actief, sociaal, informatief en gaat in een hoog tempo een serieuze maar niet te zware dialoog aan.  
Meld je aan op bouwplaats@ontmoetingskerk.nl! 
 

 

Donderdag 13 oktober Workshop ‘God in de supermarkt’  

Ruimte voor de jeugd! 
 
Een flinke groep gemeenteleden heeft de handen uit de mouwen gestoken om de jeugd een gezellige en fijne plek te geven 
in de kerk. We hopen dat onze tieners, kinderen en de allerkleinsten zich snel thuis zullen voelen in de nieuwe jeugdruimtes. 
Aan jullie: als jullie nog suggesties hebben of zelf iets willen toevoegen wat nog mist: laat het ons weten! 
 
Het was geweldig om te zien hoeveel gemeenteleden zich enthousiast hebben ingezet! Een eerste belangrijk stap was op 
zaterdag 7 mei: met de trouwe zaterdagochtend klusploeg zijn de ruimtes leeg gehaald en zijn de vloeren eruit geschraapt: 
een taaie klus! Daarna zijn de vloerverwarming, smeervloer en nieuwe afwerkvloeren aangebracht. Tegelijkertijd kwam de 
“deel je geloof” groep in actie om de muren weer fris te sauzen en van gekleurde vlakken te voorzien. Inmiddels was de 
“timmerploeg” ook gestart met het maken van de huisjes, de bankjes en tafeltjes in de huisjes. Na de bouwvak ging de 
timmerploeg verder met de steigerhouten tafels en de “John van Mourik ploeg” heeft vervolgens ál het hout voorzien van 
een laklaag. Tenslotte moesten ook de vrouwgordijnen eraan geloven en zijn frisse, gebruiksvriendelijke vouwgordijnen 
hiervoor in de plaats gekomen. Al met al een omvangrijke klus, waarbij uiteindelijk de startzondag een soort finish vormde.  
We hebben deze klus goed kunnen combineren met de verduurzaming, door het aanbrengen van de vloerverwarming 
kunnen de ruimtes nu worden verwarmd middels de warmtepomp dus indirect via de nieuwe zonnepanelen. 
We willen iedereen die hieraan heeft meegeholpen heel hartelijk bedanken. Gaaf dat we met elkaar hebben kunnen doen! 
Enkele personen willen we hier graag noemen: 
 
Marieke Dekker: ontwerper, kartrekker en aanjager: wat heb je veel bedacht, gezocht en besteld op de achtergrond! 
Arie Haag: meewerkend uitvoerder: zonder Arie was het simpelweg niet gelukt! 
John van Mourik: in elke fase heel actief meegedaan, echt fantastisch hoeveel werkt John heeft verzet, ongekend! 
 
En nu het belangrijkste gedeelte: het gebruik van de ruimtes. We hopen er met elkaar veel inspirerende, gastvrije en 
bezielde momenten mee te maken! Neem vooral eens een kijkje en schroom niet om suggesties te doen, er zal in de 
komende tijd ook nog gewerkt worden aan diverse puntjes op de i.  
Tot slot zijn tussen de jeugdouderlingen en kerkrentmeesters goede afspraken gemaakt om de verbouwing gezamenlijk te 
bekostigen: de jeugd neemt o.a. de meubels, de verf en de verdere aankleding voor haar rekening, de kerkrentmeesters 
betalen de nieuwe vloeren en de nieuwe vouwgordijnen. 
 
Namens de jeugdouderlingen en kerkrentmeesters, 
Gerco en Elsbeth 

Foto’s op de volgende pagina 



 

 

 

 

 

 

 



 

                         


