
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 27 november 1e advent 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de diaconie (zie 
verderop in deze brief) 
 
Zondag 4 december 2e advent 
09.30 u. ds. A.C. van Alphen-Keijzer 
Collecte voor de kerk 
 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Floor Bos 
 

Lector 
Yvonne Kazen 
 
 
 
 

 
 

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 
Jiska Wallaard 
 

Kinderoppas  
Marja van den Brakel en  
Vera van Mourik 
 

Koffie schenken 
Rudolph en Aty de Jong 
 

Collecteopbrengsten  

 
 

20-11 kerk: € 390,67 
 
 

Kerkbloemen 
De bloemen zijn gebracht bij 
mw. Els Kamp, ter bemoediging. 
 

 
 

Jarig in november 
29-11 dhr. O. Wilstra 
 

Jarig in december 
4-12 dhr. W.H.T. van der Ham 
12-12 dhr. J. van der Meulen 
14-12 dhr. D. van der Valk 
27-12 dhr. J.C. Hoffman 

 

Lief en Leed 
 
Zondag wordt een bijzondere dag voor Aria, 
Tristam, Anna en Elise Gips en hun families. 
Hun zoon Roy wordt gedoopt en daarmee 
zichtbaar verbonden met God en zijn 
gemeente. Dat is voor hen én voor de 
gemeente van de Ontmoetingskerk een 
bijzonder moment. Laten we om dit gezin heen 
staan en samen Roy welkom heten in ons 
midden. 
 
Om elkaar heen staan: dat is ook nodig voor 
wie ziek is, voor wie rouw draagt, voor wie 
moeite heeft om de weg door het leven te 
vinden. Bij alle zorg verschijnen bij mij als 
vanzelf namen en gezichten van 
gemeenteleden. Bij u ook? Laten we bidden 
voor wie Gods kracht en onze zorg nodig heeft. 
 
Het wordt Advent. We gaan verwachtingsvol 
op weg naar het Kerstfeest. In een donkere 
wereld. We zingen zondagmorgen uit lied 463, 
een hartstochtelijk lied om licht: 
 

Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht?  
 
Als der mensen trooster  
roepen wij U aan:  
noem de namelozen 
met een nieuwe naam! 

 
Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

Bij de dienst van zondagmorgen 
 
Eerste Advent. U leest elders over het project van de 
KinderWoordDienst. Op deze zondagmorgen staat 
één van de voormoeders van Jezus centraal: Batseba. 
Het is een bijzonder verhaal over een vrouw die als 
lijdend voorwerp wordt gebruikt. Of misschien beter: 
misbruikt. Matteüs geeft haar in het eerste 
hoofdstuk van zijn evangelie een plek in het 
geslachtsregister van Jezus. Zo krijgt ze toch gezicht 
en stem en hoort ook zij erbij. Het thema bij de 
kinderen en van de dienst is: Kom erbij. Dat zeggen 
we samen tegen de kleine dopeling. Ik verheug me 
op de dienst! 
 
Annette Driebergen 

 
 

                        

Laatste oproep! - engelenactie  

 
 
Heb je nog vergeten je als engel te melden? Of weet je iemand 
die een bemoediging kan gebruiken?  
Alleen op zaterdag 26 november kun je nog een berichtje sturen 
naar: engelen@ontmoetingskerk.nl  
 
De boodschappers 

 
 

Terugblik gedachtenis 
 

Wat een waardevolle zondag: stilstaan bij wie ons zijn voorgegaan. Met muziek werd de Open Middag gevuld en in de dienst 
was er ruimte om namen te noemen van wie nog altijd wonen in ons hart. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de komende week wordt bij 
ieder die zich heeft gemeld als 
engel een envelop afgeleverd met 
de nodige attributen om volgend 
weekend als engel op pad te 
gaan.  
We hopen dat het mooie, 
geheime momentjes zullen 
worden! 
 

  
 
Zondagmorgen kunt u voor het eerst de tentoonstelling rond de doopjurken bekijken. Er zijn meer dan 30 doopjurken 
ingeleverd, vele met bijzondere familieverhalen! De doopjurken zijn voor en na de kerkdiensten te bekijken. De kerk is ook 
open op zaterdagmorgen 3, 10 en 17 december tussen 11.00 en 12.00 uur. Lukt het niet om op de aangegeven tijd te 
komen? Neem dan contact op met Ad Morelissen. Wie weet is er een afspraak tussendoor mogelijk. 
 
 

Tentoonstelling doopjurken 

mailto:engelen@ontmoetingskerk.nl


 

 

                     

               

                

 

 

 

                         

‘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 (1) 
 
Op 11 december klinkt in de ZondagAvondSpecial muziek  
uit de Top2000. Met livemuziek door Creative,  
een band van jonge, enthousiaste muzikanten uit Papendrecht.  
 

 
 

 

 
 

 

Vooraankondiging (2) 
 
Op 14 december is de Ontmoetingskerk gastplek voor 
Zingen in de Kerk.  
Het Alblasserwaardse Koor Amazing Kids verzorgt op 
die avond een spetterende kerstmusical voor het hele 
gezin. Wie dat koor kent, weet dat het genieten 
wordt! Van harte uitgenodigd! Aanvang: 18.30 uur. 
Kaartjes ervoor zijn te bestellen via 
www.zingenindekerk.nl/amazingkids 
 

 

 

Symbolische bloemschikking 
In de advents en kerstperiode sluiten wij aan bij het 
project over de vier oermoeders. 
We hebben vijf stokken geplaatst die uitlopen naar die ene 
punt: het komen van het Godskind. 
Iedere week wordt er een van de stokken bekleed met 
gekleurde stof en klimop. Klimop als teken dat God trouw 
blijft aan zijn woord en juist oog heeft voor de mensen die 
zo vaak moeten vechten voor hun recht of een speelbal 
zijn van macht en geld.  
In het midden van de stamboom staat er iedere week een 
verwijzing/knipoog naar het jaarthema: Samen aan tafel. 
 

Deze week is de kleur van de stof paars. Paars als teken 
van de inkeer van de adventstijd en als verwijzing naar de 
rouw, verdriet en pijn die Batseba ervaart na de moord op 
haar man. 
Rond de stok zie je ook rode handjes met een zwart kruis 
als verwijzing naar vandaag: MeToo. 
In het midden is de schaal gekleurd met blauwe stof  als 
verwijzing naar het doopwater.  
Er zijn beschuiten met blauwe muisjes te zien, immers in 
de doop van een kind scharen we ons samen met de 
ouders aan Gods liefdevolle tafel…..samen op 
kraambezoek! 
Voor verdere uitleg zie de Adventskalender. 
 

Greet Bijl 

Collecte voor Hospice 
De diaconiecollecte is bestemd voor het Hospice -VTZ Gorinchem en omstreken. Het Hospice biedt palliatieve terminale 
zorg aan ongeneeslijk zieke mensen. Zij biedt die zorg bij mensen thuis of in het hospice. Zo ontlast en ondersteunt zij  
zieken en hun naasten in de laatste fase van hun leven. Het Hospice Gorinchem is er voor alle mensen, ongeacht 
levensovertuiging, geaardheid of financiële draagkracht. Steunt u de medewerkers en vrijwilligers van het Hospice bij 
hun werk? 
De diaconie 
 

http://www.zingenindekerk.nl/amazingkids


 

 

 

 

             

 

       

 

 

 

 

 

 

 

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)  
 

Adventstijd met de kinderen: het verhaal van  
Batseba  
 

De adventstijd is deze zondag weer aangebroken  
en we gaan de komende tijd standbeelden in de  
kerk zien.  
Dat is best bijzonder! Maar het zijn ook  
standbeelden van bijzondere vrouwen:  
ze hadden allemaal een belangrijke  
rol in de voorgeschiedenis van Jezus.  
Deze zondag verschijnt er een standbeeld  
van Batseba in de kerk. Batseba was een  
prachtige vrouw op wie koning David verliefd werd.  
Dat klinkt natuurlijk mooi, maar het werd  
ook een beetje ingewikkeld.  
Uiteindelijk zorgde Batseba wel voor een  
belangrijke troonopvolger: koning Salomo.   
 

   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! 

 
 

 

  

 

Op de volgende pagina: 

Herdertjestocht en brief over de VVB 
 



 

 

 

Denk aan de VVB!___________________________________ 

Afgelopen zondag hebben we met twee prachtige diensten ons kerkelijk jaar afgesloten. Gelukkig betekent dit 

niet dat daarmee ook het boekjaar is afgelopen, want dan zou het met de financiën van onze kerk slecht zijn  

afgelopen. Tot en met eind oktober is er in 2022 bijna € 75.000,= aan Vaste Vrijwillige Bijdragen 

binnengekomen, terwijl er voor heel het jaar          € 106.000,= nodig is. De uitdaging voor de maanden 

november en december is dus dat we met elkaar nog € 31.000,= moeten opbrengen. De maand november lijkt al 

een redelijke aanzet te geven, maar 'de grote klapper' moet toch echt nog komen. Vandaar deze oproep om na 

te gaan of de VVB voor dit jaar al betaald is en - zo niet - dit spoedig alsnog te doen. Uiteraard zijn ook nu weer 

extra bijdragen en bijzondere giften van harte welkom!  

De bankrekening van de kerk is NL46 RABO 0346 3035 83. 

Het zij nogmaals gememoreerd: de VVB is de kurk waarop de financiële exploitatie van de kerk draait en dat we 

die samen met elkaar moeten opbrengen. Ik zie er met vertrouwen naar uit hoe u van dit besef in de komende 

weken weer blijk zult geven. Voor mijn persoonlijke gemoedsrust liefst voor de kerst. 

Hendrik van Vuren, penningmeester   

 

 
Herdertjestocht Noordeloos  
 

De Gereformeerde Ontmoetingskerk en de                                                                                  
Hervormde Gemeente Noordeloos organiseren op  
10 december de herdertjestocht 'Ga je mee op zoek?' 
Vertellers leiden de mensen tijdens de groeps- 
wandeling langs 7 taferelen.  
Zo gaat men opzoek naar het Koningskind en  
kan met het kerstverhaal beleven.  
Vanaf 16:30 tot + 18:00 uur start er ieder kwartier  
een tocht vanaf de Kerkstraat (beeld M.W. Schakel).  
De kinderen mogen zelf een lampion/lantaarn  
meenemen. De tocht duurt ongeveer 1 uur.  
Aan het einde van de tocht staat er voor jong en  
oud een drankje met iets lekkers klaar en kunnen  
we nog even nagenieten van het verhaal en de  
zoektocht naar het Koningskind. 
 
10 december vanaf 16:30 uur, Kerkstraat,  
Noordeloos. 
 
Kom je ook naar de Herdertjestocht? 
 

 

 


