
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 6 november  
09.30 u. dhr. A. den Besten uit 
Sliedrecht 
Dienst met doventolk 
Collecte voor KIA Project Moldavië 
 
Zondag 13 november 
09.30 u. ds. E.H. Egberts uit Nijkerk 
Collecte voor de diaconie 
 

Organist/pianist 
Peter Veen 
 

Ouderling van dienst 
Anita Wallaard 
 

Lector 
Sanne van Wijk 
 

 
 

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 
Dinie Haag 
 

Kinderoppas  
Paula de Jong en  
Nienke Sprenkeler 
 

Koffie schenken 
Jos en Hannie de Groot 
 

Collecteopbrengsten 

 
30-10 – diaconie: € 407,47 
Dankdag – kerk: € 870,75 
 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht naar  
Jacoline Fierloos en naar 
Leo Schouten, ter bemoediging 
 

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

 

Lief en Leed 
Bas en Tineke Schakel zijn afgelopen week 
verhuisd naar hun nieuwe adres: Noordzijde 
6A. Dat was hemelsbreed een kleine stap, 
maar is natuurlijk tegelijk een grote 
verandering. Er is hard gewerkt aan de nieuwe 
woonplek.  
We wensen jullie dat het een warm thuis mag 
worden!   
 
Kees van Vugt is opgenomen in het 
Beatrixziekenhuis en wordt daar behandeld 
voor een galblaasontsteking. Gelukkig lijkt het 
ergste leed geleden en slaat de behandeling 
aan. We denken aan Kees en Anneke. 
Update: Na een week ziekenhuis is Kees van 
Vugt gisteren weer thuis gekomen om verder 
te herstellen. Hij had veel pijn door een 
galblaasontsteking. Na genoeg te zijn hersteld 
zal Kees hieraan geopereerd worden. We 
wensen Kees samen met Anneke veel sterkte! 
 
Els Kamp is vanuit het ziekenhuis naar Het 
Gasthuis gegaan. Het gaat iets beter met haar, 
dus het is een stapje in de goede richting. We 
wensen haar geduld en goede moed voor deze 
tijd. 
 
In het Gasthuis werkt ook Leo Schouten aan 
herstel. Het blijft onzeker hoe zijn situatie zich 
zal ontwikkelen. Het zijn ingrijpende tijden 
voor Leo en Marry. We bidden voor hen om 
steun. 
 
Nico Verheij is geopereerd aan zijn schouder 
en laat weten dat de behandeling succesvol is 
verlopen. 
 
Laat ons gebed zijn voor wie genoemd wordt 
én voor wie niet genoemd wordt, want er is op 
allerlei terreinen zorg en verdriet.  
 
Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

 

                              

Ds. Harmke Heuver schreef dit 
gebed. Misschien herkenbaar? 
 

Maar ik?  
 

Iedereen.  
Dat geloof ik met alles wat in mij is. 
Iedereen is welkom. 
Voor iedereen is een plek. 
 

Uw huis: oneindig veel kamers. 
Uw vergeving: steeds weer.  
Uw liefde: tot in eeuwigheid. 
 

Maar ik? 
 

Iedereen, God, maar ik? 
Daarvoor is mijn geloof te klein. 
Daarvoor ben ik te min. 
Soms. Vaak. Meestal. 
 

God, ik geloof.  
Kom mijn ongeloof te hulp! Amen 
 

Annette Driebergen 
 
 

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. 
 

 

 

 

Collecte voor project 
 
De collecte is bestemd voor ons project in 
Moldavië. 
Het christelijke dagcentrum Bethania vangt veel 
vluchtelingen uit Oekraïne op. 
Een vluchteling vertelt: We voelen ons nog 
steeds gezegend dat we hier terecht kunnen. 
We kregen een warm welkom en wat zijn we 
dankbaar voor de mensen hier die zo goed 
voor ons zorgen. We krijgen hier dagelijks te 
eten en hebben een eigen kamer. 
We blijven hopen op terugkeer naar ons land, 
maar zullen de mensen hier nooit vergeten. Wat 
een liefde!  
 
Steun het KIA project, u kunt u bijdrage 
overmaken op diaconie bankrek.  
NL 82 RABO 0346302838 
 

High tea voor Tieners, met hun 
ouder(s), 
 
Zondag 13 november van 15:00 – 17:00 uur 
organiseren we een gezellige middag voor  
tieners (middelbare school) samen met hun 
ouder(s). Onder het genot van een gezellige en 
lekkere High Tea gaan we op een leuke en 
actieve manier met elkaar in gesprek. 
 

 
 

Heb je al bedacht wat voor lekkers je meeneemt 
naar de High tea?  Laat het ons weten als je 
komt! Dan zorgen wij dat er genoeg “Tea” is.  
 
Opgeven mag per mail of app. 
Ds. Annette Driebergen &  
Jonneke Verhaar & Elvira van Mourik 
Jeugdouderlingen 

 

Sirkelslag kids 

 
Voor de jeugd van groep 5 t/m 8 (ook als je niet naar club komt) is 
er op vrijdag 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.  
 
Omdat het thema 'aan tafel' is vinden wij het leuk om eerst met 
elkaar te eten en aansluitend het spel te spelen. De avond start om 
die reden om 18.00 uur en zal rond 20.00 - 20.15 zijn afgelopen.  
In verband met het vooraf eten horen wij graag wie er meedoen! 
 
Dus geef je voor woensdag 9 november  
op bij Jonneke (06-23958125) of bij  
Elvira of via de mail  
eugd@ontmoetingskerk.nl ! 
 
We hopen er weer een hele  
gezellige avond van te maken.  
 
Namens de Jeugdouderlingen,  
Jonneke Verhaar en Elvira van Mourik 
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Verduurzaming kerk: tekenen van hoop! 
Onze vroegere voorganger Janos Schellevis had de goede gewoonte om in iedere dienst te wijzen op een teken van hoop. 
Ongetwijfeld met de bedoeling om aan te geven dat het in de wereld niet allemaal kommer en kwel is: er zijn ook 
lichtpuntjes! 
Een groot lichtpunt is de verduurzaming van de kerk. De verduurzamingscommissie van het College van Kerkrentmeesters, 
waarvan de harde kern bestaat uit Henri Kon, Gerco den Oudsten en ondergetekende, kan melden dat eind september de 
zonnepanelen in werking zijn getreden en midden oktober ook de warmtepompen. Daar zijn we heel blij mee want de 
combinatie van beide voorzieningen is een degelijk schild tegen de sterk gestegen en nog immer stijgende energiekosten. 
Onderstaand tabelletje waarin de verbruikscijfers voor oktober van dit jaar worden vergeleken met die van vorig jaar geeft 
een eerste indicatie.  
 

Oktober  2022  2021 
Gas (in m3)  151  384 
Elektriciteit (in kWh)  
– verbruik  296  351 
– teruglevering  –  787 
– netto   296   -/- 492 
 

We zien dat het gasverbruik al sterk is gedaald, terwijl de warmtepompen pas in de tweede helft van de maand zijn gaan 
draaien. En die verbruiken geen gas, maar stroom die we zelf opwekken (en dus in zekere zin voortaan gratis is). Verder 
zien we in de tabel dat we voor het eerst in de geschiedenis meer stroom hebben opgewekt dan we hebben verbruikt. 
Uiteraard wordt dit mede veroorzaakt door de warmtepompen die in de eerste helft van de maand nog niet in bedrijf 
waren. 
 

Wat dit allemaal precies voor de energierekening gaat betekenen, zal de tijd leren. En is van veel meer factoren afhankelijk, 
zoals de prijzen van levering en teruglevering, het (doen) functioneren van de installaties en het weer. Het is beslist nog te 
vroeg om ons rijk te rekenen, maar wel is zeker dat we ons goed hebben ingedekt tegen flink hogere energielasten! 
 

Inmiddels is de verduurzaming van de pastorie hoog op onze agenda gekomen. Alles is erop gericht om de plannen op de 
gemeenteavond van 30 november a.s. te presenteren en met uw instemming daarna onverwijld in uitvoering te nemen.  
 

Het hoeft geen betoog dat bij al deze voorzieningen ‘de cost voor de baet’ uitgaat. Daarom de oproep om de sponsoractie 
voor de zonnepanelen te blijven gedenken. Voor kerk en pastorie samen gaat het naar schatting om 89 panelen, waarvan 
er inmiddels 52 zijn toegezegd. Dus nog 37 te gaan. De prijs is € 500,=. Ook delen van panelen zijn van harte welkom! 
 

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. 

 

   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! 

 

 


