
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
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 (zie 
verderop in deze brief) 
 
Zondag 23 oktober 
09.30 ds. C.A. Streefkerk uit 
Dordrecht 
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 
Ochtend: Rudolph de Jong 
Avond: Dick van der Garde 
 

Ouderling van dienst 
Ochtend: Jonneke Verhaar 
Avond: Conny van Tussenbroek 
 

Kinderoppas  
Margreeth Bikker en  
Vera van Mourik 
 

Koffie schenken 
Ochtend: André van der Ham en 
Bartha Nieuwland 
Avond: Arianne Harrewijn en  
Willy Korevaar 
 

Collecteopbrengst 9-10 
Kerk: € 399,13 
 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht naar  
twee jarigen: dhr. C. van Vugt en  
mw. E. Kamp. Van harte 
gefeliciteerd! 

 

Jarig in oktober 
22-10 mw. M.C.G. van Ramshorst-
de Jong 
 

Lief en leed 
Leo Schouten moest worden opgenomen in 
het ziekenhuis. Een ontsteking veroorzaakte 
hoge koorts, die vandaag wat lijkt te zakken. 
Het zijn dus spannende tijden voor hem en 
Marry. We bidden voor hen. 
 

Els Kamp heeft bij een val haar bovenarm 
gebroken. We wensen haar veel sterkte en een 
voorspoedig herstel.  
Een kaartje wordt op prijs gesteld!  
Vlietzicht 113, 2965 CG Nieuwpoort. 
 

We denken aan wie zich verward voelt en niet 
goed raad weet met het leven. We bidden voor 
wie ziek is en behandelingen ondergaat. We 
leven mee met wie gemis juist in deze dagen 
extra ervaart. Dat we er zijn voor elkaar. 
 

Bij de dienst van zondagmorgen 
Zondagmorgen is een kinderdienst, afgestemd 
op kinderen van de basisschool. Met het 
thema van de Kinderboekenweek die rond 
deze tijd wordt gehouden: Gi-ga-groen. Wij 
staan stil bij het eerste verhaal uit de bijbel, 
het verhaal van de schepping. Dat wordt op 
een bijzondere manier verteld.  
 
De dienst is anders dan anders: we beginnen 
en eindigen samen en op het moment van de 
preek is er op allerlei plekken in de kerk iets te 
doen en te ontdekken rond de schepping. Het 
belooft iets moois te worden! 
Van harte welkom dus, jong én ouder, klein én 
groot. Want gemeente zijn we samen! 
 

Bij de ZondagAvondSpecial 
De zondagavondspecial is een viering in de stijl 
van Taizé. Dat betekent veel rust, meditatieve 
liederen die herhaald worden gezongen, korte 
teksten, gebeden en stilte. Een bezinnend, 
rustgevend uur zonder echte voorganger, met 
medewerking van de commissie eredienst. Van 
harte uitgenodigd! 
 
Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

 

Collega Harmke Heuver schreef het gebed ‘Kom ons 
tegemoet’. Herkenbaar?  

 
In de stilte, 
als ik rust kan vinden, 
dan vind ik U soms. 
Uw aanwezigheid, uw adem. 
Help me dat te vinden, God. 
 
In muziek,  
in de harde beat of op de golvende melodie, 
dan voel ik U soms. 
Uw steun, uw aansporing. 
Help me dat te voelen, God. 
 
Buiten, 
in het bos, aan zee, op het plein van de stad, 
dan zie ik U soms. 
Uw schepping, uw grootsheid. 
Help me dat te zien, God. 
 
In mensen, 
in gesprekken, in vreugde en verdriet, 
dan hoor ik U soms. 
Uw woorden, uw zorgen. 
Help me dat te horen, God. 
 
In het einde, in een nieuwe start. 
In berusting, in verontwaardiging. 
In de chaos, in de orde. 
In ons hele leven,  
soms. 
 
Help ons U op te merken, God. 
Kom ons tegemoet. Amen. 

 

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. 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. 
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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. 
 

 

 

Dominee, eet je mee?  
 

 
 

 
In overleg met de jeugdouderlingen begint 
een ‘nieuw project’. Het sluit naadloos aan bij 
ons jaarthema ‘Aan tafel’.  
Alle ouders met kinderen in de leeftijd van de 
basisschool en/of tieners kregen afgelopen 
week een mail met onder andere deze vraag: 
Nodig je de dominee een keer uit om te 
komen eten?  
 

Het lijkt een laagdrempelige manier om bij te 
praten en een stukje leven te delen. De eerste 
uitnodigingen zijn binnen! Doe je mee? 

mailto:bouwplaats@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

 

             

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) 
 

                                       

 

Diaconie collecte op 16 oktober________________________ 
 

Collecteren is de manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is en samen te werken aan een wereld van 
gerechtigheid en vrede.                        
De Kerk steunt wereldwijd, landelijk en lokaal. Het is overbodig te vermelden dat alle onderdelen op het moment onze 
steun heel hard nodig hebben. 
-LOKAAL  bijvoorbeeld door renteloze leningen te verstrekken aan mensen die vastlopen en daarmee tijdelijk geholpen 
zijn. Dit doen we in samenwerking met stichting Schuldhulpmaatje. Hulp bij hoge energiekosten. In de regio ondersteunen 
we b.v. het Dovenpastoraat, het Hospice en de Voedselbank.  
-LANDELIJK werken we regelmatig samen met KERK in ACTIE, via DIACONAAT BINNENLAND, bieden we ondersteuning aan 
vluchtelingen, jonge ex-gedetineerden en prostituees bij het opbouwen van een nieuw leven.  
-WERELDWIJD steunen we waar noodhulp gevraagd wordt.  
Als gevolg van extreme droogte of juist wateroverlast door  
tropische stormen en overstromingen. 
 

Steun het werk van de diaconie door uw gift over te maken  
op bankrekening NL82RABO 0346 3028 38 
 
Namens de diaconie, hartelijk dank voor uw steun!                            

 

 

Columnisten_____________ 
Het was u misschien al opgevallen: er verschijnen al een 

tijdje geen columns meer in de gemeentebrief. Maar daar 

komt hopelijk verandering in.  

In januari 2023 willen we weer met een frisse start 

beginnen.  

Lijkt het u/jou leuk om geregeld uw/je gedachtenspinsels 

met de lezers van de gemeentebrief te delen, geef dat 

dan vóór 1 december door aan de redactie: 

gemeentebrief@ontmoetingskerk.nl  

U/jij krijgt dan de richtlijnen toegestuurd en als u/je 

daarmee akkoord gaat dan volgt er een rooster over 

2023. 

 

 Deze (bak)spullen zijn achtergebleven in de kerk na de 

startzondag. Ze staan in de jeugdruimte. Willen de 

eigenaren of eigenaressen ze alstublieft op komen 

halen. Alvast bedankt!  

mailto:gemeentebrief@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

Elisabethbode______________________________________ 
 
Het jaar 2022 nadert zijn einde, dus is het tijd dat ik u weer  
benader. 
Deze maand krijgt u de factuur van de Elisabethbode over  
het afgelopen jaar in uw brievenbus. 
Het zou fijn zijn als u het bedrag in oktober/november  
overmaakt, zodat de penningmeester van de diaconie zijn  
boeken hiervoor nog in 2022 kan afsluiten. 
Met dit schrijven wil ik de mensen die een steunabonnement  
van de E.B. hebben bij voorbaat hartelijk bedanken voor  
hun bijdrage. Ook Annie Vink (die alles zo netjes klaar legt)  
en natuurlijk de trouwe bezorgers van de Elisabethbode:  
Hartelijk dank voor dit werk! 
 
Elke keer verbaast het me weer dat de Elisabethbode zo’n prachtig,  
actueel en eigentijds blad is. Het is een blad vol met levensverhalen  
van mensen met aandacht voor rouw, mantelzorg, ziektes,  
eenzaamheid enz. Ook staan er schitterende illustraties in van mens  
en natuur. Bovendien is er aandacht voor duurzaam leven door kerk  
en maatschappij. Verder vindt u mooie gedichten, Bijbelstudies en  
verhalen. Kortom, een blad dat echt de moeite waard is.  
Neem gerust een nummer mee uit de lectuurkast van onze kerk.  
 
Als kerk hebben we een collectief abonnement, waardoor het blad relatief goedkoop is. U ontvangt het blad twee keer per 
maand en betaalt hiervoor € 20,- per jaar (was € 17,-) Heeft u interesse en wilt u dit blad ook thuisbezorgd krijgen, geeft u 
zich dan als abonnee bij mij op via ansvanvuren@hotmail.com  
 
Nog vragen? Neem even contact met mij op (582079) 
Groet, Ans van Vuren 
 

 

 

Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
Datum: woensdag 19 oktober 2022 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: Graafzicht in Bleskensgraaf 
Thema: Filmavond: Film Kapsalon Romy 
 

Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
Datum: donderdag 27 oktober 2022 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: Bredero’s Hof in Giessenburg 
Thema: Filmavond: Film Kapsalon Romy 
 

Film Kapsalon Romy: 
Deze film brengt kijkers in aanraking met Alzheimer,  
zonder dat het een hele zware lading heeft. Natuurlijk is het een verschrikkelijke ziekte en is het voor iedereen die er mee 
geconfronteerd wordt heel erg. 
In deze film zie je echter voornamelijk hoe goed en zorgzaam een kind kan zijn, ook al heeft hij of zij niet echt een idee wat 
er gaande is. Je kan niet anders dan Romy een lief en leuk kind vinden, omdat ze zo hard haar best doet om haar oma te 
helpen, ook wanneer ze (met goede bedoelingen) een hele roekeloze beslissing neemt.  
Toegang is gratis. 
 

U bent van harte welkom! 
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