
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 13 november 
09.30 u. ds. E.H. Egberts uit Nijkerk 
Collecte voor de diaconie (zie 
verderop in deze brief) 
 

Voleindingszondag 20 november  
09.30 u.  ds. E.S. ter Heuw uit 
Leiden 
18.30 u. zondagavondspecial o.l.v. 
ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Gerdien van Mourik 
 

Lector 
Conny van Tussenbroek 
 

 
 

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 
Alie van den Bosch 
 

Kinderoppas  
Mirjam Wallaard en  
Tabitha Kazen 
 

Koffie schenken 
Arie en Wies Harrewijn 
 

Collecteopbrengsten 6-11 

 
Diaconie: € 406,30 
 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht naar  
Nico Verheij omdat hij herstellende 
is van een operatie. Beterschap! 
 

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

 

Lief en Leed 
Janny Meerkerk moest afscheid nemen van 
haar zus na een lange periode van ziekte. Dat 
geeft verdriet en tegelijk is er iets van vrede, 
nu het lijden voorbij is. We bidden voor Janny 
en André en wensen hun troost en nabijheid 
van God en mensen. 
 

In Het Gasthuis in Gorinchem zijn Els Kamp en 
Leo Schouten. Leeft u met ze mee? Een kaartje 
doet altijd goed! 
(Leo: Afd. Revalidatie, kamer 5a – Els: Afd. 
Revalidatie, kamer 44). 
 

Psychische zorgen, lichamelijke last, hartenpijn 
om verlies … mensen dragen het mee en dat 
kan zwaar voelen. Laten we een web van 
meeleven en gebed om elkaar spannen, zodat 
wie zorgen ervaart, zich gedragen weet.  
 

Dit gebed van Alfred C. Bronswijk lag deze 
week open op mijn bureau:  
 

Schaalgebed 
 

Heer, maak mij 
een open schaal: 
 

open om te geven, 
open om te ontvangen, 
open om te bewaren, 
open om te delen, 
 

open voor het geloof, 
open voor de hoop, 
open voor de liefde, 
 

waarin U alles legt, 
waaruit U alles neemt, 
waarmee U allen geeft, 
 

soms water, 
soms wijn. 

 
Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

 

                              

Diaconiecollecte op 13 november 
 

Deze week is de collecte voor de Diaconie.  Geïnspireerd door Jezus Christus, willen we delen wat ons gegeven is om in 
Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht laten komen. 
Collecteren is de manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons is gegeven en samen te werken aan een wereld van 
gerechtigheid en vrede. 
 

Uit: Bron van leven 
Almachtige God, moge de moed van uw Geest ons veranderen, moge de mildheid van uw Geest ons begeleiden, 
moge de gave van uw Geest ons toerusten en ons op pad sturen, de wereld in, vol liefde om te dienen, door Onze Heer 
Jezus Christus. Amen. 
 

Samen zijn we de kerk in actie en willen we ons inzetten voor Gods wereld. Steun het werk van de Diaconie, door de 
collecte of uw gift over te maken op de bankrekening van de Diaconie: NL82RABO 0346 3028 38 
 

De diaconie bedankt u bij voorbaat hartelijk!  

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 
 

Engelen gezocht 
In de weken op weg naar Kerst willen we graag weer meedoen aan het 
‘Engelenproject’. Gedachte erachter is dat mensen engelen voor elkaar kunnen 
zijn. In kleine, lieve gebaren wordt duidelijk dat er aan iemand wordt gedacht. 
Dat doet altijd goed! 
Een engel bezorgt rond de 4 weekenden in december 4 keer bij eenzelfde adres 
een klein ‘gebaar’: een kaart, een presentje of wat dan ook. Hij/zij doet dat 
ongezien … een engel blijft anoniem. Bij de eerste keer wordt een brief bij-
gesloten, zodat de ontvanger weet waaraan dit gebaar te danken is.  
Onze vragen:  
Wil jij voor 1 of 2 mensen een engel zijn? Weet je iemand die wel een 
bemoediging gebruiken kan?  
Wanneer je op deze twee vragen reageert, vermeld dan of jijzelf een engel wilt 
zijn voor wie je aandraagt of juist een ander adres toebedeeld wilt krijgen.  
Stuur om jezelf aan te melden én om namen door te geven uiterlijk 25 
november een berichtje naar engelen@ontmoetingskerk.nl  
We kijken uit naar de aanmeldingen! 
 

De boodschappers 
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‘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. 
 

 

 

 

Vooraankondiging ZondagAvondSpecial  
 

Volgende week zondag, 20 november, gedenken we in de avonddienst 
‘hen die ons zijn voorgegaan’. Of met de woorden van een gedicht ‘De 
mensen van voorbij’. In die dienst noemen we de namen van drie 
gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.  
Het is een mooie gewoonte om ook ruimte te maken namen te noemen 
van wie eerder zijn overleden en nog altijd in onze harten en gedachten 
leven.  
 

Afgelopen twee jaar was er in de kerkdienst door coronaomstandigheden 
alleen ruimte voor familie van wie in dat jaar overleden was. Gelukkig is nu 
iedereen weer welkom in de dienst. We ontdekten wel dat het fijn was om 
in de middag stil te zijn, te luisteren naar muziek en een kaarsje aan te 
steken. Die gelegenheid is er ook dit jaar. 
 

Wie een naam van een geliefde genoemd wil horen in de dienst om 18.30 
uur kan ’s middags een kaars aansteken en een briefje invullen of kan dat 
in de avonddienst doen. Voor wie het niet mogelijk is naar de kerk te 
komen, is er mogelijkheid 3: bel, mail of app met de dominee om een 
naam door te geven.  
 

Annette Driebergen 
 

 

Als een dief in de nacht……. 
(slot) 

Om een lang verhaal kort te maken: 
de kluis is niet meer hier en zal niet 
meer zijn. Nadat er uit eigen kring 
geen klandizie bleek om de kluis een 
tweede leven te geven, toonde de 
oud ijzer handel van de diaconieën 
van de gezamenlijke Giessenburgse 
kerken wel belangstelling. Meteen na 
het telefoontje werd de kluis 
opgehaald en gratis meegegeven. Via 
verschrotting en omsmelting krijgt de 
kluis toch een andere bestemming. 
Als ploegschaar of zwaard? Dat 
vertelt het verhaal niet.  

 

De moraal: de kluis is weg. De 
vrijgekomen ruimte in de 
stoelenberging is inmiddels opgevuld 
met warmtepompen, een omvormer 
en watervaten.  

Hendrik van Vuren  

 
 

Tafelgesprekken / Ontmoeting aan tafel (I) 

Afgelopen zondag was de activiteit “Tafelgesprekken/Ontmoeting aan tafel”. 
Zo’n dertig gemeenteleden hadden zich hiervoor aangemeld. Het was een verrassing met en bij wie je na kerktijd aan tafel 
zou komen. Het leverde geanimeerde, gezellige en goede gesprekken op. Als (nadere) kennismaking of om samen stil te 
staan bij enkele vragen die ter inspiratie waren meegegeven. 
 
Hallo, 
Even een kort verslagje van ons koffie-uurtje met 5 gasten. We hebben genoten van koffie-mét. 
We hebben besproken wat het voor ons betekent om er niet alleen voor te staan in ons leven. De mensen om ons heen 
helpen ons, maar zeker de wetenschap dat God voor ons zorgt, geeft moed en kracht om ons leven aan te kunnen. 
Op de vraag wie de profeten, of voorbeelden van deze tijd, voor ons zijn. Hierop kwam als antwoord dat er op dit moment 
niet veel profeten zijn die ons inspireren. De wereld lijkt op dit moment geregeerd te worden door "gekken". Voor een 
ander is een leraar of één van de ouders een voorbeeld en inspirator, die graag nagevolgd wordt. 
Ook hebben we nog nagedacht over hoe de kerk er over 20 jaar zal uitzien. We mogen vertrouwen hebben dat ook God zijn 
werk in en met de kerk niet los zal laten. Hoe het zal zijn weten we niet, maar ondanks alle onzekerheden van deze tijd zal 
Gods werk in de kerk doorgaan. 
In ons groepje werd goed naar elkaar geluisterd en ook goed doorgevraagd. Daardoor kwam ieder aan het woord en is het 
een waardevolle ontmoeting geworden, die smaakt naar meer. 
 
Groet van Mathilde, Henk en Brigit, Tiny, Conny, Dick en Marjan   (foto’s op laatste pagina) 



 

 

 

 

             

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke kant gaan we op?  

 
Wat was het behelpen, de digitale gemeenteavonden die  
we vorig jaar noodgedwongen hielden. Gelukkig zijn die  
rare tijden achter de rug. Hoewel…? 
 
Misschien is er ongemerkt toch iets veranderd, ook in het  
kerk-zijn. Daarmee zijn we op een punt gekomen dat we  
ons willen afvragen: wat voor kerk zijn wij eigenlijk?  
Wat voor kerk wíllen wij zijn? Oftewel: welke kant gaan we op?  
Vooruit in ieder geval, dat is duidelijk. Maar waarheen dan?  
En hoe komen we daar? 
Het mooie is: die zoektocht doen we samen.  
Met z’n allen! En dan bedoelen we ook echt ‘allen’.  
Dus iedereen die zich, op wat voor manier dan ook,  
met de Ontmoetingskerk verbonden voelt. 
 
Dat zoeken begint op de gemeenteavond van 30 november.  
Vanaf 20.00 uur ontmoeten we elkaar in de kerk.  
We gaan niet meteen de diepte in, maar beginnen met een  
bakkie en wat lekkers. We sluiten af met een drankje.  
En daar tussenin verkennen we samen wat we koesteren,  
wat schuurt en waar we naar verlangen als kerkgemeenschap.  
Voor nu en voor straks. 
 
Ook jij bent dus van harte uitgenodigd! Zien we je dan? 
 
Annette, Henk en Gerdien (het moderamen)  
 

Tafelgesprekken / Ontmoeting aan tafel (II) 
 

Verslagje van onze lunch op 6 november 
 

Wij hebben ons aangemeld om de lunch te verzorgen. Met een beetje gezonde spanning, gaan we aan de slag om alles 
klaar te maken.                                                                                                
Tafeldekken, brood en bolletjes op een schaal, beleg uitpakken, soep warm maken, thee zetten. 
Onze eerste tafelgenoten, Dick en Marjan de Bruijn stonden rond half één op de stoep en al snel kwam Wim van der Ham 
en waren we compleet.  
                                                                                         
We zoeken ons plekje aan tafel en na het gebed beginnen we met een kopje soep.                              
Het smaakt ze goed, want ze lusten best nog  een tweede kopje. 
De  gespreksvragen zijn voor ons de leidraad tijdens de maaltijd. We leven in een onrustige, onzekere tijd en allen ervaren 
dat als moeilijk. Want hoe zal de wereld eruit zien als het achterkleinkind van Wim de leeftijd heeft van Wim nu!   
De aarde mogen we gebruiken, maar we hebben  een grote verantwoordelijkheid hierin. Ook al lijken het heel kleine 
druppels: verbeter de wereld maar begin bij jezelf. 
 

Na een fijn gesprek met een smakelijke maaltijd sluit Marjan af met gebed. 
 

Gerrit en Ria Kon 
 
(Foto’s op volgende pagina) 

   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! 

 
 

 

  



 

 

 

 

 


