
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 4 december 2e advent 
Dienst met doventolk 
09.30 u. ds. A.C. van Alphen-Keijzer 
Collecte voor de kerk 
 
Zondag 11 december 3e advent 
09.30 u. viering Heilig Avondmaal 
Ds. Annette Driebergen 
18.30 u. Zondagavondspecial 
Top2000-dienst 
Collecte voor KIA-Moldavië 
 

Organist/pianist 
Peter Veen 
 

Ouderling van dienst 
Henk Voormolen 
 

Lector 
Peter Oosterlee 
 
 

 
 

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 
Jonneke Verhaar 
 

Kinderoppas  
Esmiralda de Jongh en 
Tessa Vonk 
 

Koffie schenken 
Willy en Pim Lodder en  
Cees Zaanen 
 

Collecteopbrengsten  

 
 

27-11 Hospice in Gorinchem: 
€ 588,83  
 

Kerkbloemen 
De bloemen zijn gebracht bij Jan 
Dingemans, hij is herstellende van 
een operatie. Van harte 
beterschap! 
En bij mw. A.T. Kooistra en  
mw. G.E. Zijlstra-Monteny voor  
hun beider verjaardag. Van harte 
gefeliciteerd! 

 
 

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 
 
Martin, Esmiralda, Lucas en Jasmijn de Jongh 
zijn verhuisd! Ze wonen nu op 
Boterbloemstraat 19 in Hoogblokland. We 
wensen hen daar veel woonplezier en een 
mooie tijd! 
 
Het is Advent, tijd van hoopvolle verwachting. 
Maar de wereld is donker én het leven kan 
behoorlijk donker zijn. Ook voor sommige 
gemeenteleden in onze kerk is het moeilijk om 
hoop vast te houden en verwachtingsvol naar 
de toekomst te kijken. Er is ziekte en verdriet 
om overlijden. We bidden voor elkaar om 
moed, kracht en troost en proberen elkaar te 
omringen met meeleven. Dat is toch onze 
opdracht? 
In een gebed zegt Hans Bouma het zo: 
 
 Spreken wij U aan, O God, 

noemen wij uw naam, 
 
verrast buigt Gij U naar ons toe, 
wat hebben wij U te zeggen? 
Vol verwachting zijt Gij. 
 
Zoveel hebt Gij van uw kant 
al laten horen, 
wat hebt Gij ons niet voorgelegd – 
aan heil, aan vrede, aan toekomst, 
God, de droom van uw Rijk. 
 
Gaan wij op U in, 
hebt Gij goede verstaanders aan ons?  
 
Als wij U maar niet teleurstellen. 
Als nu maar blijkt 
dat wij geluisterd hebben.  

 
Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

 
Bakkie Troost – 7 december 
 

Op woensdag 7 december, 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 volgende zondag 
op het rooster staat.  
 

Van harte welkom!  

 
 

                        

 

Tentoonstelling doopjurken   

 

 

Zondagmorgen kunt u 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. 
 

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 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

                     

               

                

 

 

 

                         

‘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. 
 

 

 

 
 

Er kan gezellig gepraat worden en/of spelletjes gespeeld 
worden of...   We gaan zien wat de avond brengt.  
Je bent vanaf 20.00 uur welkom in De Soos in Giessen-
Oudekerk, Oudekerkseweg 68. Kom jij ook?  
Kijk op meetmevijf.jouwweb.nl voor meer informatie en 
opgeven. 
Groeten van het Meet Me netwerk. 
 
 

 

 

Symbolisch bloemschikken 

 
 

De oermoeder van Jezus, die deze week centraal staat in de 
lezing, is Ruth. De stamboomstok is geel versierd wat verwijst 
naar de aren waarmee Ruth wordt geassocieerd.  
Die aren zien we ook terug. In het midden is er water en 
brood als verwijzing naar de eerste levensbehoeften van een 
mens.  
De bloem die erbij gekozen is is het viooltje, het bloemetje 
van de nederigheid. 
 

Mirjam Wallaard en Greet Bijl. 
 

Voedselbankactie 
 

Zaterdag 10 december tussen 10.00 en 12.00 houdt 
de Ontmoetingskerk samen met de gezamenlijke 
kerken een voedselbankactie. 
De komende tijd zullen er nog meer mensen gebruik 
moeten maken van de voedselbank. Uw hulp is hard 
nodig! U kunt helpen door producten in te leveren 
bij de volgende dorpskernen: 
Noordeloos: brenghok van de Martloods, hier kunt u 
vanaf 5 december inleveren. 
Hoornaar:  Kerkbuurt  
Goudriaan: Multistee  
Hoogblokland: Den Hoek 
Er is behoefte aan koffie, thee, smac, leverpastei, 
blikjes vis, blikjes fruit, pakken sap, koekjes, 
macaroni, spaghetti, appelmoes en rijst. We hopen op 
een mooie opbrengst. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!  
De diaconie 
 
 

 
Deel je geloof - gespreksgroep voor 
30 - 45-jarigen: van harte welkom! 
 

In oktober kwamen we voor de eerste keer bij elkaar. 

Dat was een mooie avond, dus een tweede avond 

staat gepland: op donderdag 8 december a.s.  

Was je er de vorige keer niet bij, schuif dan deze keer 

eens aan. Je hoeft niets voor te bereiden… je hoeft je 

niet van tevoren aan te melden … laagdrempeliger 

dan dat kunnen we het niet maken! We starten de 

avond in de kerk om 19.30 uur en het zal tot uiterlijk 

21.00 uur duren. We delen ons geloof en ongeloof, 

onze  gedachten en twijfels in een open sfeer, met 

respect voor elkaars opvattingen. Je bent van harte 

welkom!  

 

Els Vlot & Marijke Buizert (06 10 20 35 78) 

 

 

Meet me  
Op vrijdagavond 9 

december is er een 

gezellige 

Soosavond voor 

christenen tussen de 

25-45 jaar in de 

Alblasserwaard, 

Vijfheerenlanden en 

omgeving.  

http://meetmevijf.jouwweb.nl/


 

 

 

Terugblik gemeenteavond 30 november 
 

Afgelopen woensdag was het zover: de gemeenteavond! Die begon heel gezellig met zelfgebakken lekkers bij de koffie en 
meer dan genoeg kruidnoten. Na de opening door Henk volgden korte pitches van de jaarplannen voor dit kerkelijk jaar. 
Daarna was het woord aan Gerco namens de kerkrentmeesters, die de verduurzamingsplannen voor de pastorie 
presenteerde. De zonnepanelenactie wordt verlengd, wat resulteerde in de onthulling van een nieuw bord in de 
Ontmoetingsruimte. De moeite waard om even te bekijken!  
 
Welke kant gaan we op?  
Hierna kwam het belangrijkste onderwerp van de avond: Welke kant gaan we op? Henk noemde de visienota van de 
Protestantse kerk, waar een filmpje bij hoort over de toekomstdroom van de kerk (bekijk het hier). Wat is onze 
toekomstdroom voor de Ontmoetingskerk? Vanuit de visienota bedacht de PKN samen met de Protestantse Theologische 
Universiteit een instrument dat kan helpen bij het beantwoorden van die vraag: Nieuw Kerkelijk Peil. Hiermee peilen we 
wat we in huis hebben als kerkelijke gemeente. Iedereen die bij de gemeente hoort en dat wil, vult anoniem een vragenlijst 
in. Op basis van alle antwoorden maakt de PThU een gemeenteprofiel, dat laat zien wat mensen waarderen in hun eigen 
kerk en waar ze naar verlangen. In januari gaan we zo’n peiling houden in de Ontmoetingskerk. Meer informatie volgt!  
 
Aan de slag!  
En toen moesten we zelf aan de slag. In de drie vergaderruimtes plakten we post-its met ons antwoord op deze vragen:  

 Waar ben je blij mee in de Ontmoetingskerk? 
 Waar mogen we wat jou betreft mee stoppen in de Ontmoetingskerk? 
 Wat kan er beter in de Ontmoetingskerk? 

 
Dat leverde geanimeerde gesprekken op en heel veel gekleurde briefjes aan de wand. Toen de tijd om was, waren we nog 
lang niet uitgepraat. En dat was nou precies de bedoeling! Dit gesprek was een mooie start van de zoektocht die we de 
komende weken en maanden gaan ondernemen met elkaar.  
Het volledige verslag van de gemeenteavond kunt u opvragen bij de scriba via scriba@ontmoetingskerk.nl.  
 

 

https://protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-is-de-toekomst/
mailto:scriba@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

             

 

       

 

 

 

 

 

 

 

   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! 

 
 

Terugblik grote kerkenraad 14 november  
14 november vergaderde de grote kerkenraad in de grote jeugdruimte. Wat is dat een fijne ruimte geworden om te 

vergaderen! 

 

Welke kant gaan we op?  

We spraken met elkaar over de vraag: ‘welke kant gaan we op?’ Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, besluit de 

grote kerkenraad om gebruik te maken van Nieuw Kerkelijk Peil. Hiermee ontdekken we wat we als gemeente allemaal in 

huis hebben. We peilen wat er mogelijk is, door gemeenteleden te vragen wat zij de kracht van onze gemeente vinden of 

waar zij naar verlangen. Zo komen we te weten waar we staan. We informeren de gemeente hierover tijdens de 

gemeenteavond. 

 

Kleurrijk onder Gods hemel 

Het tweede gedeelte van de vergadering stond in het teken van bezinning. We voerden een geloofsgesprek over het beeld 

van een gemeenschap als lichaam. Dit deden we aan de hand van de preek uit de tentdienst van afgelopen zomer. 

 

De volgende vergadering van de grote kerkenraad is op 6 februari. 

 

Adventstijd met de kinderen: 
het verhaal van Ruth 

 

Vorige week was er een standbeeld van Batseba in de kerk. 
Deze week komt er een standbeeld van Ruth. 
Ruth kwam uit een ander land. Samen met haar 
schoonmoeder Naomi moest ze erg hard werken om een 
beetje graan te verzamelen. Het was allemaal niet makkelijk 
voor haar, maar toch kwam er verandering in haar leven en 
werd ze de moeder van Boaz. En generaties later werd in deze 
familie koning David geboren, de beroemde koning van Israël. 
Ook Ruth verdient een standbeeld! 

 

 

Aangepaste Kerkdienst 
 
georganiseerd door de Commissie Aangepaste 
Kerkdiensten.  
Deze dienst zal in het teken staan van Advent en 
uitgaan van de Hervormde Gemeente te Hardinxveld-
Giessendam. 
Datum:  11 december 2022 
Aanvangstijd: 15.00 uur 
Plaats:  Hervormde Oude Kerk aan de Peulenstraat te 
Hardinxveld-Giessendam 
Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te 
drinken. 
  
Voor verdere informatie kunt U bellen naar   
  
Petra de Bruijn 06-83443017 of naar 
Corry den Otter 06-23620694 
 
 
 

 



 

 

 

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 vóór  
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? 
 

 

 

 


