
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 23 oktober 
09.30 ds. C.A. Streefkerk uit 
Dordrecht 
Collecte voor de kerk 
 
Zondag 30 oktober 
09.30 ds. S. Janse uit Ameide 
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 
Bert Kruis 
 

Ouderling van dienst 
Ans van Vuren 
 

Lector 
Tabitha Kazen 
 

Kinderwoorddienst 
Maartje en Iris Vlot 
 

Kinderoppas  
Anne en Simon Aantjes 
 

Koffie schenken 
Wim en Hetty Hoeke 
 

Collecteopbrengst 16-10 
Diaconie: € 416,56 
 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht naar  
mw. A. Hertsenberg-van der Ham, 
met de hartelijke felicitaties voor 
haar verjaardag. 
 

Jarig in november 
8-11 mw. M. Boer-Bos 
21-11 mw. A.T. Kooistra 
21-11 mw. G.E. Zijlstra-Monteny 
29-11 dhr. O. Wilstra 
 

Lief en Leed 
 

Vandaag is Jacoline Fierloos in Nijmegen 
geopereerd. Een van haar voeten werkt 
zodanig belemmerend dat die wordt vastgezet. 
Na een korte opname betekent dat vooral heel 
veel geduld hebben, want de voet mag op 
geen enkele manier worden belast. We 
wensen haar en Ad goede moed en geduld. 
 

De ziekenhuisopname van Leo Schouten is 
omgezet in een verblijf in Het Gasthuis in 
Gorinchem. Daar is hij om te kijken welke 
mogelijkheden er zijn nu zijn mobiliteit door de 
ziekte sterk is verminderd. Bij de revalidatie 
wordt gewerkt aan herstel. De situatie vraagt 
veel van Leo en Marry. 
 

Dit zijn namen van gemeenteleden om in ons 
gebed te noemen en te bidden om kracht en 
nabijheid van God.  
Ook bij andere gemeenteleden is zorg, ziekte 
en pijn. Laten we aan elkaar denken, in gebed 
en gebaar.  
 

Voor alle scholieren en leerkrachten is er een 
weekje herfstvakantie. Hopelijk lukt het te 
ontspannen en even los te zijn van school en 
leren. Een fijne week gewenst! 
 

 

Annette Driebergen   
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

 

Bij deze herfstdagen een gedicht van Alfred C. Bronswijk: 
 

Herfst 
 
De herfst verspreidt haar lome pracht. 
In morgenlicht wordt kleur verzacht. 
De aarde weeft zich in het kleed 
van leven dat van zegen weet. 
 
De zegen rust nu op het veld. 
De bloesem heeft zich afgemeld. 
De oogst geoogst vult nu de schuur, 
tot levenskracht voor dag en duur. 
 
Voor kracht van leven, dank zij Hem, 
die woont in stenen en in stem, 
die bron is van mijn licht en lied, 
is het dat ik God hulde bied. 
 

Annette Driebergen 
                              

 

Terugblik op de kinderdienst ‘Gi-ga-groen’ 

Het was gi-ga-leuk in de kinderdienst over de schepping. Liederen, verhalen én samen aan het ontdekken … om niet meer 

te vergeten! 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

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?  
 

 
 

Vorige week schreef ik er al over, maar voor 
wie het gemist heeft: 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 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?  
 
Annette Driebergen 

mailto:bouwplaats@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

 

             

Terugblik kleine en grote kerkenraad september en oktober  
  
7 september en 10 oktober vergaderde de kleine kerkenraad en 26 september de grote kerkenraad. Een belangrijk 
onderwerp van de eerste vergaderingen van het seizoen was het werkverslag dat de predikant jaarlijks maakt. Het 
werkverslag is een terugblik op het voorgaande seizoen aan de hand van de onderwerpen eredienst, pastoraat, 
Bouwplaats, jeugd, missionaire gemeente en houdbaarheid.  
 
Betrokkenheid 
Een belangrijk punt van aandacht is dat we door de beperkingen van corona de afgelopen jaren de verbinding zijn 
kwijtgeraakt. De betrokkenheid van mensen bij de kerk lijkt minder. Dit is een belangrijk thema voor het komende seizoen. 
Tijdens de grote kerkenraad praten we door over een aantal punten uit het werkverslag. We besteden aandacht aan het 
ambt: hoe beleven we dat? Hoe zit het met de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gemeente? Als tweede hebben 
we het over de gezamenlijke verantwoordelijkheid van kerkenraad en gemeente voor het jeugdwerk. Dat levert een 
interessante gesprek op, waar we met de gemeente een vervolg aan willen geven.    
 
Stand van zaken  
Bij de kleine kerkenraad van 10 oktober bespraken we zoals altijd de stand van zaken bij elke geleding. De predikant kijkt 
terug op een fijne dienst met Kerkproeverij. Het was druk en de Tienerkerk en Kinderwoorddienst waren ook goed bezocht. 
De ouderlingen denken na over de werving van nieuwe ouderlingen. De diaconie is onder meer bezig met plannen voor 
een warmtefonds. De jeugdambtsdragers hebben de planning voor het hele seizoen klaar en zullen deze delen met de 
doelgroep (kinderen, jongeren en hun ouders). De kerkrentmeesters zetten verdere stappen op het gebied van 
verduurzaming en richten zich daarmee nu op de pastorie. 
 
Gemeenteavond 30 november 
Ook bereidden we de gemeenteavond van 30 november voor. We willen dan met gemeenteleden in gesprek over hoe wij 
kerk zijn met elkaar. Hoe zien we om naar elkaar en wie doet daarin wat? Verder zullen we tijdens de gemeenteavond de 
jaarplannen presenteren.   
 

 De volgende vergadering van de grote kerkenraad vindt plaats op 14 november.  

 De kleine kerkenraad vergadert weer op 28 november.  

 Woensdag 30 november is er een gemeenteavond.  
 

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. 
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