
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 7 oktober 2022 no. 39 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 9 oktober  
09.30 u. Kerkproeverij o.l.v. 
ds. Annette Driebergen 
Dienst met doventolk 
Collecte voor de kerk 
 
Zondag 16 oktober 
09.30 u. kinderdienst o.l.v. 
ds. Annette Driebergen 
18.30 zondagavondspecial o.l.v. 
Commissie eredienst 
Collecte voor de diaconie 
 
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 
 

Ouderling van dienst 
Anita Wallaard 
 

Lector 
Peter Oosterlee 
 

Kinderwoorddienst 
Gr. 1 tm 8: Liesbeth van Halm 
 

Kinderoppas  
Marja van den Brakel en 
Maartje van Wijk 
 

Koffie schenken 
Antoinette van der Garde en 
Aria Bor 
 

Collecteopbrengst 2-10 
Kerk: € 332,80 
 

Kerkbloemen 
De bloemen zijn gebracht naar 
de familie Gips-Hoffman, met de 
hartelijke felicitaties voor de 
geboorte van hun zoon Roy. 

 
 

 

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

Lief en leed 
 

Anneke den Ouden, Eric Looijen en hun zonen 
Stef en Thom zijn verhuisd naar de Botersloot. 
In de Kerkgids staan ze al op hun nieuwe adres 
vermeld, maar de definitieve overgang is 
afgelopen periode geweest. We wensen hun 
daar veel woonplezier en mooie tijden toe!  
 

Bij de lezing uit de Bijbel van komende zondag 
schreef Gerrit Achterberg een gedicht. Als 
voorbereiding: 
 

En Jezus schreef met zijn vinger in het zand. 
Hij bukte zich en schreef in ’t zand, wij weten  
niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten,   
verzonken in de woorden van zijn hand.  
  
De Schriftgeleerden, die Hem aan de tand           
hadden gevoeld over een vrouw, van hete   
hartstochten naar een andere man bezeten,  
de Schriftgeleerden stonden aan de kant.  
 
Zondig niet meer, zei Hij, ik oordeel niet.  
Ga heen en luister, luister naar het lied. 
En Hij stond recht. De woorden lieten los   
 
van hun figuur en brandden in de blos  
waarmee zij heenging, als een kind zo licht. 
Zo geestelijk schreef Jezus zijn gedicht. 
 

 

Annette Driebergen 

 

 

 

 

Zondag = 
Tienerkerk! 

→Zie pagina 4← 
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

                              

Bij de dienst van zondagmorgen  
Zondagmorgen lezen we uit Johannes 8:1-11. Daar staat het verhaal van een 
overspelige vrouw. Zo wordt het in ieder geval altijd genoemd. Het voelt 
best spannend om dat verhaal te kiezen nu er mogelijk gasten in de kerk 
zijn, die niet (of niet meer) gewend zijn om naar de kerk te gaan. Zo 
reageerden in ieder geval de deelnemers van Bakkie Troost op dit verhaal.  
Ik denk dat deze bijbelse geschiedenis een kern van het evangelie raakt; als 
levensles, als woord van genade. Omstanders, een vrouw, Jezus én stenen 
en zand … wat vertelt dit verhaal vandaag?  
Het thema van de dienst: In de buurt van Jezus zijn. 
Met het oog op de gasten komen er gemeenteleden aan het woord die iets 
vertellen over hun drijfveer om naar de kerk te gaan.  
We luisteren ook naar het Ontmoetingslied, met woorden, muziek en 
beelden uit ons midden.  
 

Annette Driebergen 
 
 

 

 

 

 

 

Programma De Bouwplaats 2022-2023 

Samen met de nieuwe kerkgids zijn begin september de programmaboekjes van 
de De Bouwplaats uitgedeeld.  
Heeft u het programmaboekje al bekeken? Het is een rijk gevuld en gevarieerd 
programma.  
Misschien bent u er nog niet aan toegekomen. Maar voor u het weet, heeft u 
misschien al een activiteit gemist die u aanspreekt.  
Op korte termijn: 
do. 13 okt.* God in de supermarkt    *datum gewijzigd! 
do. 20 okt.  Deel je geloof  
di. 1 nov. Bakkie Troost 
zo. 6 nov. Tafelgesprekken 
Noteer de data in uw agenda en meld u s.v.p. aan via: 
bouwplaats@ontmoetingskerk.nl 
Aan tafel ben je welkom: schuif aan!  

Er is plaats voor iedereen. 

 

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 
 
N.B. de datum is gewijzigd t.o.v. info in het programmaboekje van De Bouwplaats 

 
 

 

Donderdag 13 oktober Workshop ‘God in de supermarkt’  

Tafelgesprekken – Ontmoeting aan tafel 

Zondag 6 november na de ochtenddienst gaan we bij elkaar op de koffie en in gesprek aan tafel bij de lunch. Niet met z’n 

allen bij elkaar, zoals het ontbijt van de startzondag, maar nu in kleine groepjes. Bij iemand (of bij jou) thuis. Bij wie schuif jij 

aan? Dat blijft een verrassing! 

De koffie en de lunch gebruik je op verschillende plekken, met verschillende gemeenteleden. De ontmoeting aan tafel komt 

vanzelf. De Bouwplaats zorgt bovendien voor enkele prikkelende vragen om het tafelgesprek evt. op gang te brengen. Laat je 

verrassen! Een mooie gelegenheid voor ontmoeting en om weer eens met anderen in gesprek te komen. 

Van 11:00-12:20 is het koffietijd (je ontvangt een aantal mensen op de koffie of gaat ergens op bezoek)  

Van 12:30-14:00 is het lunchtijd (je zorgt voor een eenvoudige lunch (b.v. met een broodje/soep) of gaat ergens op bezoek). 

De locatie en samenstelling van de groep wijzigen tussen de koffie en lunch. 

Meld je vóór maandag 1 november aan via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl  

of geef je op bij Annemiek Bos (0183-581217) of Caroline Vreugdenhil (06-50234877). 

Dan hoor je woensdag 3 november waar je wordt verwacht en hoeveel mensen er bij jou op bezoek komen. Wie er precies 

bij zijn, zie je vanzelf. 

Voor wie? Iedereen is van harte welkom! Ongeacht woonplaats, aantal personen, wel/geen beschikking over vervoer en of je 

ook gastadres kunt zijn (zo niet, geef het dan graag aan, dan houden we er rekening mee met de organisatie). Probeer het 

eens. Het wordt zeker gezellig!  

 

 

 

‘God in de supermarkt’ donderdag 13 oktober*    
 20:00-21:30 uur in de Ontmoetingskerk 
 

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten 
we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes 
uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent 
dan dat gekke keurmerk precies? Wordt het de dure of de goedkope reep 
chocola?                                                                                                                          
 

Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. 
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Van de penningmeester 
 

Als een dief in de nacht……. 
 
Wie een exegese verwacht over deze Bijbelse strofe, moet ik teleurstellen. Daar zijn theologen voor.  De bedoeling van dit 
artikel is ook niet om dreigend met het vingertje te wijzen. Integendeel: namens het College van Kerkrentmeesters mag ik u 
juist wijzen op een uitgelezen kans. 
Wie te veel geld, waardepapieren of andere kostbaarheden bezit, kan er grosso modo twee dingen mee doen. De eerste optie 
is weggeven aan een goed doel. Als penningmeester ben ik graag bereid u discreet enkele suggesties aan de hand te doen. De 
tweede optie is goed bewaren. Zeg maar als een appeltje voor de dorst voor later. Het mooie is dat ik u ook in dat geval kan 
helpen. We hebben namelijk een echte kluis in de aanbieding! (NB: een combinatie van beide opties kan natuurlijk ook.) 
 

De kluis 
Sinds mensenheugenis beschikt de kerk over een kluis. Na de overdracht van het kerkelijk archief aan het Regionaal Archief in 
Gorinchem is de kluis leeg en we verwachten niet dat de kerk er in toekomst nog behoefte aan heeft. Ook staat de kluis in de 
stoelenberging vreselijk in de weg. Daarom willen we dit kroonjuweel in de aanbieding doen. 
Ter aanbeveling kan gezegd worden dat de kluis maximale bescherming biedt voor geld en kostbaarheden: niet alleen tegen 
dieven in de nacht, maar ook tegen kwaadwillende indringers overdag.  
Het bijzondere van de kluis is bovendien dat er maar één sleutel van is:  
de nieuwe eigenaar kan zich zelf van maximale privacy voorzien en zich  
effectief beschermen tegen huiselijke of zakelijke medegebruikers.  
Zo’n kluis mag uiteraard wat kosten. En ik wil niet verhelen dat de kerk  
ook baat heeft bij een zo groot mogelijke opbrengst, die ingezet zal  
worden voor de verduurzaming van kerk en pastorie. 
In het kader van gelijke kansen hebben we besloten de prijsvorming op  
moderne wijze gestalte te geven via elektronische biedingen onder  
couvert. Belangstellenden kunnen hun biedingen per e-mail opsturen  
naar penningmeester@ontmoetingskerk.nl Regelmatig zal gerapporteerd  
worden wat op dat moment het hoogste bod is. Het staat bieders vrij  
hun biedingen te verhogen. Deze revolutionaire veiling eindigt op  
Hervormingsdag. De koper wordt niet heilig verklaard, maar zal op  
Allerheiligen wel vernemen dat hij/zij de gelukkige koper is. Betaling: uiterlijk op Dankdag. 
 
Geheimhouding van de biedingen is gewaarborgd. Bezichtiging op afspraak. Ook tot nadere toelichting graag bereid. 
Aflevering in overleg. 
 
Hendrik van Vuren 
 

 

 

Het Jeugdwerk draait weer op volle toeren. Er is 
iedere week oppas en Kinderwoorddienst tijdens de 
kerkdienst. De eerste gezellige clubavond is al 
geweest en er staan nog meer mooie activiteiten op 
het programma. Hieronder lees je er meer over. 
 

Aanstaande zondag is de eerste Tienerkerk van dit 
seizoen. Tienerkerk is voor de jeugd vanaf de 
brugklas. Als je naar de kerk komt kan je direct naar 
de jeugdruimte komen voor deze viering.  
 

We zullen met elkaar bidden, een Bijbelverhaal 
horen, 

een eigentijds lied luisteren, maar ook met elkaar in gesprek gaan. De thema’s van de Tienerkerk passen bij ons 
jaarthema. Dit keer ‘Aan tafel met Jezus’. Schuif jij ook aan? Je bent uitgenodigd! 
Er is zondag ook Kerkproeverij, neem dus gerust een vriend of vriendin mee naar de Tienerkerk!  
 

Vindt u het ook zo waardevol dat Tieners mee gaan naar de kerk, naar Tienerkerk komen? Om de Tienerkerk doorgang te 
laten vinden zijn wij op zoek naar een nieuw teamlid. Kom zondag gerust een kijkje nemen om te ervaren of het wat voor 
je is. Vind je het leuk om je steentje bij te dragen?  
Vragen of jezelf opgeven app/bel/mail Jonneke; 06-23958125 of Elvira; 06-51508630 
 

mailto:penningmeester@ontmoetingskerk.nl


                                          

 

Zondag 16 oktober is er een Kinderdienst.  

Jong, maar zeker ook oud(er) is van harte welkom in deze 

dienst. De Kinderdienst sluit aan bij het thema van de 

Kinderboekenweek; 

Gi-ga-groen, weet je hoe mooi de wereld is? 

Laten we samen met de kinderen ontdekken wat de Bijbel ons 

hierover vertelt en zo met jong en oud samen delen in geloof. 

Ontdekt en deelt u mee? 

Aanvang dienst: 9:30 uur 

 

Afgelopen woensdag was de eerste clubavond.  
Het was heel gezellig!  
Heb je de eerste avond gemist?  
Woensdag 19 oktober is de volgende clubavond!  
Wees welkom als je in groep 5 t/m 8 zit. 
 
Namens de Jeugdouderlingen, 
Jonneke Verhaar en Elvira van Mourik 
 

 



 

Deel je geloof - gespreksgroep voor 30-45-jarigen: 

van harte welkom! 

Donderdag 20 oktober a.s. starten we met de eerste bijeenkomst ‘Deel je geloof’ voor iedereen in de leeftijd vanaf 30 tot 
(ongeveer) 45 jaar. Je hoeft niets voor te bereiden… je hoeft je niet van tevoren aan te melden … laagdrempeliger dan dat 
kunnen we het niet maken! We starten de avond in de kerk om 19.30 uur en het zal tot uiterlijk 21.00 uur duren.  
We delen ons geloof en ongeloof, onze  gedachten en twijfels in een open sfeer, met respect voor elkaars opvattingen. Je 
bent van harte welkom!  
Heb je vragen of twijfel je of het wel/niet bij je past, bel of app ons dan. 
 
Els Vlot & Marijke Buizert (06 10 20 35 78) 
 

                                        

 

Kerkklokradio  

Onze viering van zondagmorgen wordt uitgezonden via Kerkklokradio, hieraan wordt 

meegewerkt door Conny van Tussenboek en Caroline Vreugdenhil. 

’s Avonds is er van 19.00 tot 22.00 uur het programma Samen tot Gods eer, gepresenteerd door 

Arie Slob met medewerking van Ans van Vuren en Daniël Dik. 

Op 12 oktober houdt Arie Slob om 21.00 uur een korte meditatie over het thema ‘Het al of niet 

verhoren van een gebed’. 

 

 


