
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 30 oktober 
09.30 ds. S. Janse uit Ameide 
Collecte voor de diaconie 
 
Woensdag 2 november Dankdag 
19.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 
Zondag 6 november  
09.30 u. dhr. A. den Besten uit 
Sliedrecht 
Dienst met doventolk 
Collecte voor KIA Project Moldavië 
 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
Dankdag: Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Gerco den Oudsten 
Dankdag: Floor Bos 
 

Lector 
Adrie Hoffman 
Dankdag: Wies Harrewijn 
 

 
 

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. 

 

 

Kinderwoorddienst 
Sanne van Wijk 
 

Kinderoppas  
Heleen van Toor en Tessa Vonk 
 

Koffie schenken 
Jeanet Severing en Leonie van Wijk 
Dankdag: Jan Vink en  
Conny van Tussenbroek 
 

Collecteopbrengst 23-10 
Kerk: € 297,85 
 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht naar  
mevr. M.C.G. van Ramshorst – de 
Jong 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 
Els Kamp moest in verband met benauwdheid 
worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis. 
Dat is een tegenvaller. We wensen haar goede 
moed! 
 

In het Gasthuis is Leo Schouten. De 
ziekenhuisopname heeft veel van hem 
gevraagd. Langzaam lijkt hij wat aan krachten 
te winnen, maar op de been is hij nog lang niet. 
We bidden voor hem en Marry om nabijheid 
van God en mensen in deze onzekere tijd. 
 

Laten we denken aan wie verdriet heeft, aan 
wie de moeite van het leven ondervindt en 
elkaar aanbevelen onder de hoede van onze 
God.  
 

Op weg naar dankdag viel mijn oog deze 
woorden van Alfred C. Bronswijk:  
 

Vruchten 
 

God van dit leven, 
van U komt al het goede. 
Zaai in de akker van ons bestaan 
het zaad van het geloof. 
Leer ons werken 
in de wijngaard van de hoop. 
Plant in ons hart 
de boom van de liefde. 
Opdat in ons groeit  
wat waar en waardig is 
en wij uw vruchten 
zullen zijn.  
 

Dankdag, 2 november 

Een doordeweeks uur om stil te staan bij de 
vrucht van het werk van onze handen. In 
dankbaarheid. In afhankelijkheid. In een 
wereld waar arbeid veel oproept. Op dit 
moment is het thema van de dienst nog een 
verrassing. Maar wees welkom!  
 

Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

 

                              

Diaconie collecte  op 30 oktober 
 
Tijdens de kerkdienst van a.s. zondag collecteren we voor het werk van de Diaconie en dat werk is heel divers.  Soms is het 
heel lokaal en andere keren landelijk of weer internationaal. 
 

Als er wordt gecollecteerd is dat een mooie manier om met elkaar te delen van wat ons is gegeven. 
De collecte heeft een eigen betekenis, maar zeker de Diaconale Collecte. 
De gemeente heeft een taak: omzien naar elkaar, helpen waar dat nodig is. 
In de liturgie krijgt dat vorm in het inzamelen van de gaven. Daarbij gaat het  
Niet alleen om de inkomsten. Als teken van dankbaarheid geven wij ook aan  
andere wat wij uit Gods hand ontvangen. 
 

Help ons andere te helpen, dichtbij en ver weg. 
Steun het werk van uw diaconie. 
Dit kan uiteraard ook door uw gift over te maken op   
de bankrekening van de Diaconie: NL82RABO 0346 3028 38 
 

Hartelijk dank voor uw steun! 
Namens de Diaconie. 
 
 

Geloven in seizoenen 

Een tijd geleden hield ik (Annette) een preek met als thema ‘lente in de kerk’. Dat 
is de titel van een boek van ds. René van Loon, over inspirerende voorbeelden 
over bloei van de kerk.  
Jaargetijden zijn een mooie metafoor voor het kerkelijk leven én voor persoonlijk 
geloofsleven. Kortgeleden publiceerde dezelfde predikant een nieuw boek: 
‘Geloven in seizoenen’.  
In acht hoofdstukken komen de vier jaargetijden voorbij: herfst, winter, lente en 
zomer in geloof én kerk. We nemen dit boek als uitgangspunt voor gesprek over 
geloof en kerk. Van harte uitgenodigd! 
 

Data: 
Herfst: donderdag 17 november 
Winter: donderdag 26 januari 
Lente: donderdag 20 april 
Zomer: donderdag 22 juni 

Tijd: 20.00 – 21.45 uur 
Geef je op via  bouwplaats@ontmoetingskerk.nl 
 

 

 

Terug van weg geweest! 
Deze week is de project-barometer weer teruggeplaatst. 
We willen voor u elke maand de opbrengst voor het project weer zichtbaar maken op 
onze barometer en via een berichtje in de nieuwsbrief. 
 

Vanaf september is er al +/- €1000- opgehaald voor onze projecten in Moldavië. 
Een mooie start waar we dankbaar voor en blij mee zijn. 
 

Helpt u ook mee dit jaar de barometer naar een mooi bedrag op te laten lopen? 
U kunt een gift overmaken naar: rek. nr. NL65RABO 0346309158 o.v.v. project Moldavië. 
Alvast bedankt voor uw gift en medewerking. 
 

De projectcommissie. 
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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?  
 

→ Een reminder ← 

 

Bakkie Troost – 1 november 
 
Op dinsdag 1 november, 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 dankdag ter sprake komt. 
Van harte welkom!  
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Als een dief in de nacht……. (2) 
 
Onder deze titel deed ik enkele weken geleden de overtollige kluis  
van de kerk in de aanbieding. Omdat wij als kerkrentmeesters een  
grote belangstelling verwachtten, werd veel tijd en aandacht  
besteed aan een zorgvuldig en eerlijk veilingproces. Thans moeten  
we tot de conclusie komen dat we geheel buiten de waard hebben  
gerekend of – dat kan wellicht ook – de normen en waarden van de  
moderne mens en tijd. Klip en klaar is openbaar geworden dat de  
dief in de nacht in de kringen van de Ontmoetingskerk niet meer  
gevreesd wordt. Tot op heden heeft zich althans geen enkele  
belangstellende voor de kluis gemeld. Dat is jammer, want de  
gehoopte opbrengst was reeds ingeboekt. 
 
De moraal: nu een tweede leven voor de kluis erg twijfelachtig lijkt te worden, zit het College van Kerkrentmeesters 
opgezadeld met twee problemen: 1. een begrotingstekort en 2. een afvalprobleem. Hoe daarvan af te komen wordt een 
belangrijk agendapunt op de vergadering van 12 december, tenzij …… Ja, tenzij er voor die tijd nog iemand belangstelling 
toont en een aannemelijk bod op tafel legt. Een mailtje naar penningmeester@ontmoetingskerk.nl volstaat. Het 
handelsprincipe is vanaf nu: wie het eerst komt, het eerst maalt! Het handelsplatform is dag en nacht open.  
 
Hendrik van Vuren 

 
 

 

Actie: Geef warmte door! 
 

De actie ‘Geef warmte door’ krijgt ook vanuit Noordeloos een vervolg. De Ontmoetingskerk wil eraan meehelpen dat 
iedereen er warm bijzit deze winter.  
De komende maanden krijgt elk huishouden in Nederland 380 euro aan energiekorting van de overheid. Een deel van de 
huishoudens heeft dit extra geld niet nodig, terwijl dit bedrag voor anderen niet genoeg is om de gestegen kosten op te 
vangen.  
Daarom start nu ook vanuit Noordeloos de landelijke actie ‘Geef warmte door’.  
Het idee van deze actie is om vanuit solidariteit (een deel van) de extra ontvangen  
energiekorting door te geven aan huishoudens die door de huidige prijsstijgingen  
in financiële problemen komen.  
Het bedrag dat u kunt missen kunt u overmaken op rekeningnummer  
NL 82 RABO 0346 3028 38 t.n.v. Diaconie Ontmoetingskerk Noordeloos o.v.v.  
‘Geef warmte door’. Het bedrag dat u schenkt aan de diaconie is aftrekbaar  
voor de belasting (ANBI).  
De binnengekomen gelden komen 100% ten goede laten aan huishoudens die dat nodig hebben, binnen en buiten de 
Ontmoetingskerk. Door deze steun houden deze gezinnen direct meer geld over voor hun eveneens sterk gestegen 
energierekening.  
Met eventuele vragen over de actie kunt u terecht bij diaconie@ontmoetingskerk.nl.  
Via dit adres kunt u ook melden wanneer uzelf (of een ander) een extra steuntje in deze dure tijden broodnodig heeft. 

 

 

Op woensdag 2 november verzorgt Arie Slob om 10.30 uur een meditatie over het thema 
‘Zijn dromen echt bedrog?’ 

mailto:penningmeester@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

 

Van harte welkom! 
Dick van de Garde en Zeger Colijn. 
 

Column 
Gedragen door het voorgeslacht 
 

De spullen van mijn moeder zijn na dik twee jaar nog steeds niet allemaal geordend en opgeruimd. Wie ben ik om te 
besluiten wat het overblijfsel mag zijn van een heel leven? Het is nog al wat en het kan me behoorlijk emotioneren. 
 

Hoe ouder, hoe meer interesse in geschiedenis. 
Dat blijkt uit populaire programma’s van omroep MAX. Een soort zoeken naar de bevestiging van het bestaan, dat je er nog 
steeds toedoet... Een behoefte die meegroeit naarmate confrontatie met sterfelijkheid. 
 

Verleden week een super bonusdagje met kleindochter, onverwacht vrij. Op zoek naar feiten van vroeger voor het maken 
van een stamboom in opdracht van school. Ik kon veel vertellen, compleet met foto’s. Genieten van haar verbazing en 
enthousiaste vragen. Wat heeft een kleinkind aan grootouders die alles opruimen? 
Toch zijn er genoeg andere meningen toegedaan. Bij verhuizing wordt het roer drastisch omgegooid. Alles moet nieuw, 
strak en modern. Oude spullen rigoureus richting kringloop. Zo nu en dan flink opruimen om het nageslacht wat te 
ontlasten is noodzakelijk. Maar is het niet een soort ontkenning van afkomst en bestaan om dierbare herinneringen, als 
niet er toe doend, zomaar weg te doen?  Ik zou het de rest van mijn leven koud hebben… 
 

Als kind had ik ongetrouwde tantes, die hun opvoedtalent tevergeefs op mij botvierden… Toch lukt het nu- postuum- 
zowaar dingen van hen te begrijpen…En een psalm zingend in de kerk, zingt het hele voorgeslacht mee… m’n vader voorop! 
Al is niet gemakkelijk als zo’n psalm- waarvan een inmiddels 3e versie, me vertrouwd, toegeëigend en tamelijk moeiteloos 
meezingend- nu weer in een 4e moet. Het ontbreekt er nog maar aan dat de melodie ook verandert… Gelukkig gaat het 
prima met de beamer. Maar is het geen degradatie van ons mooie Liedboek (amper 10 jaar oud) zo’n juweeltje met al die 
gedichtjes! ‘Stilstand is achteruitgang’… Jaja …  Het zal de leeftijd wel zijn… 
 

Sinds een week- meestal aan t eind van het jaar, nostalgie- wind ik consequent de 150 jaar oude klok op, standaard achter 
lopend en aardig van slag…. Maar nog steeds aan de gang!  Tik tak - bim bam…  
 
Roos 

 

Tik tak - bim bam… 



 

 

              

 



 

 

       

Jeugdwerk maand November 
 

 

   Er is iedere week oppas en Kinderwoorddienst tijdens de kerkdienst. De eerste gezellige  

   clubavonden zijn al geweest, een kinderdienst, tienerkerk. Ook deze maand staan er weer   

   mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er meer over. 

   Volgende week zondag is de tweede 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.  

   Schuif jij ook aan? Je bent uitgenodigd! 

 
 

 

CLUB 

Op woensdag 16 en woensdag 30 november is 
er weer clubavond. We zijn blij dat we weer veel 
kinderen uit groep 5 t/m 8 mogen 
verwelkomen. Heb je de eerste clubavonden 
gemist? Voel je welkom alsnog aan te sluiten.  
 

High tea 

Zondag 13 november van 15:00 – 17:00 zijn Tieners (middelbare 
school) samen met hun ouder(s) uitgenodigd voor een heerlijke 
High Tea. We gaan op een gezellige en actieve manier met elkaar 
in gesprek. Dat alles onder het genot van een Heerlijke High tea. 
 
Geef je alvast op bij Annette, Jonneke of Elvira. 
 

 

Sirkelslag Kids 

Voor de jeugd van groep 5 t/m 8 is er op 11 november Sirkelslag Kids. Een super leuk, gezellig en spannend interactief 

spel dat we spelen tegen vele jeugdclubs in heel Nederland. Het thema dit jaar is (hoe kan het ook anders) ‘Aan tafel’. 

Wie nodig je eigenlijk allemaal uit aan tafel? Ook mensen die je misschien niet goed kent en/of uit een ander land 

komen? Door Sirkelslag te spelen, ontdekken de deelnemers verder te kijken dan hun eigen vrienden en open te staan 

voor wie er op hun pad komt. We hopen er weer een hele gezellige avond van te maken. 

Opgeven kan bij Jonneke of Elvira. 

 

Namens de Jeugdouderlingen, 

Jonneke Verhaar en Elvira van Mourik 

 

 



 

 

Banenmarkt of liever gezegd kleurrijke mensen gezocht….! 

 

U heeft hierboven kunnen lezen dat we heel kleurrijk jeugdwerk hebben. We zijn alleen nog opzoek naar kleurrijke 

mensen om dit alles mogelijk te maken. In de  gang van de kerk hangen ‘vacatures’. Tot op heden zijn er nog niet 

genoeg kleurrijke mensen die hun naam hebben genoteerd. We zouden zo ontzettend graag een regenboog vormen 

en een regenboog is op zijn mooist als je alle kleuren helder aan de hemel ziet staan.  

Bent u/ben jij de kleur die we missen? Vul dan uw/je naam in op één van de lijsten.  

Vragen / opgeven, bel-app-mail ons gerust! 

 

Jonneke Verhaar & Elvira van Mourik 

Jeugdouderlingen  

 


