
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 11 december 3e advent 
09.30 u. viering Heilig Avondmaal 
Ds. Annette Driebergen 
18.30 u. Zondagavondspecial 
Top2000-dienst 
Collecte in beide diensten  voor 
KIA-Moldavië (zie verderop in deze 
brief) 
 
Zondag 18 december 4e advent 
09.30 u. ds. W. Bisschop uit Breda 
Collecte voor de kerk 
 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Gerdien van Mourik 
 

Lector 
Gerry Bronkhorst 
 

 

 
 

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 
Marijke Buizert 
 

Kinderoppas  
Geri Vonk en  
Tabitha Kazen 
 

Koffie schenken 
Kees Hoeksma en 
Hennie Kool 
 

Collecteopbrengsten  

 
  

4-12 Kerk: € 247,40 
 

Kerkbloemen 

 
De bloemen zijn gebracht bij de 
jarige meneer O. Wilstra.  
Nog van harte gefeliciteerd! 
 

Jarig in december 
12-12 dhr. J. van der Meulen 
14-12 dhr. D. van der Valk 
27-12 dhr. J.C. Hoffman 

 

Lief en Leed 
Op zondag 4 december is Fleur Alberta 
Wilhelmientje de Groot geboren. Fleur is 
dochter van Jiska en Ronald de Groot-
Wallaard. Het waren spannende dagen, want 
de geboorte was nog niet verwacht. Fleur is 
daardoor nog erg klein en blijft voorlopig nog 
een aantal weken in het ziekenhuis, maar het is 
bijzonder dat het zo goed met haar gaat! Tot 
en met dit weekend mogen Jiska en Ronald 
dicht bij Fleur zijn. Dat is heerlijk. We 
feliciteren hen en hun familie van harte met de 
geboorte van hun dochter en hopen en bidden 
met hen mee dat de groei en ontwikkeling van 
Fleur voorspoedig zal blijven gaan.  
 
In Het Gasthuis in Gorinchem verblijft Els Kamp 
(afd. Revalidatie, kamer 44). Dat verblijf duurt 
langer dan gehoopt en de gezondheidssituatie 
van Els gaat helaas eerder achteruit dan 
vooruit. Dat vraagt veel van haar en haar gezin. 
Laten we om hen heen staan met ons gebed! 
 
In datzelfde Gasthuis in Gorinchem is Leo 
Schouten. Hij verhuisde afgelopen week intern 
van revalidatie naar afdeling Arkelpoort, kamer 
28a. Er is vastgesteld dat het voor hem niet 
meer mogelijk is om naar huis te gaan. Dat is 
ingrijpend en verdrietig voor Leo en Marry. 
Ook zij hebben ons gebed en meeleven nodig! 
 
Er is in deze periode veel zorg, onzekerheid en 
verdriet in de gemeente. Om afnemende 
gezondheid, om geconstateerde ziekte, om 
relaties die onder spanning staan, om verlies 
en rouw. Niet iedereen wil of kan met name 
genoemd en dat mag. We brengen elkaar in 
gebed bij God die harten kent en mensen 
kracht en troost geeft. 
 
Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

 
Voor deze tijd van Advent vond ik woorden van Jan 
Groenleer: 
 
 nu de nachten 

langer worden 
kouder 
banger 
 
nu de dagen  
schraler worden 
de mensen 
tasten  
naar wat liefde is 
 
snakken wij 
naar een woord van U 
een open deur  
waardoor Gij binnenkomt 
 
turen wij 
naar de dag van morgen 
 
de dag van morgen 
ach wanneer 
 
breek bij ons in 
o God 
die liefde zijt  
en zaai in ons ons uw licht 

 
Annette Driebergen 

 
 

                        

Bij de dienst op zondagmorgen 
 

Op deze derde Adventszondag vieren we met elkaar de Maaltijd 
van de Heer. Die Maaltijd bepaalt ons bij de diepe klank van 
Advent: uitzien naar Gods Rijk dat in Jezus zichtbaar is geworden 
én komen gaat! Opnieuw staat een vrouw uit de namenlijst uit 
Matteüs 1 centraal: Rachab. Haar verhaal vind je in Jozua 2 en 6. 
We lezen daar gedeeltes uit. Ze speelt een bijzondere rol bij de 
eerste stappen van het volk Israël in het beloofde land, Kanaän. In 
zekere zin is ze wegwijzer. We delen het thema met de kinderen: 
Deze kant op! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de ZondagAvondSpecial - 11 december, 18.30 u 

De stemmen voor de Top 2000 zijn binnen, de lijsten liggen klaar.  
 

Op nummer 1 staat opnieuw een vertrouwde hit. Maar wat zijn er 
pareltjes van popmuziek te vinden op heel veel andere plekken! 
Tussen Kerst en Oudjaar is de radio op veel plaatsen afgestemd 
op NPOradio2.  
In deze zondagavondspecial nemen we alvast een voorschot.  
12 nummers uit de Top 2000 om mee te zingen met de band 
Creative uit Papendrecht of om lekker naar te luisteren.  
Ze krijgen in de setting van een kerkdienst een andere betekenis.  
 
Het thema van de dienst is: Jij maakt het verschil. Dat klinkt als 
een variatie op een nummer van de Poema’s.  
 
Of dat zo is? Van harte uitgenodigd! 
 

Annette Driebergen 

Tentoonstelling doopjurken   
 

Op zondag kunt u - voor of na de kerkdienst - de tentoonstelling rond de doopjurken bekijken.  
Er zijn meer dan 30 doopjurken ingeleverd, vele met bijzondere familieverhalen! De kerk is  
ook open op zaterdagmorgen 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. 
 

 



 

 

                     

               

                

 

 

 

                         

‘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. 
 

 

 

Kerstmusical voor het gezin–14 december 18.30  
 

Op woensdag 14 december is de Ontmoetingskerk gastadres 
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! De musical 
heet Kerstparty. We leven mee met een meisje dat hoopt op 
een groot en bijzonder feest! Van harte uitgenodigd!  
Aanvang: 18.30 uur. Geschatte eindtijd: 19.45 uur.  
Kaartjes - vooraf reserveren! - zijn te bestellen via 
www.zingenindekerk.nl/amazingkids 
 

 

 Symbolisch bloemschikken 
 

Vandaag staat oer-moeder Rachab centraal. Zij staat voor de 
vrouw die, ondanks haar reputatie dat liefde te koop is, ook 
weet heeft van een liefde om niet! Daarmee redt zij twee 
mannen in hun vlucht en door die daad ontstaat er bij haar een 
verlangen naar een nieuw leven. De stamboom-stok is 
omwikkeld met rode stof en er is een rood koord te zien. Deze 
zondag heet ook wel de roze zondag omdat er al wat licht 
doorbreekt. Dat is terug te zien in de bloemen. In het midden 
zie je druiventrossen als verwijzing naar de verspreiders en naar 
het Avondmaal.  
 

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 

 

Collecte project Moldavië 
In Moldavië zijn weinig actieve kerkleden door het wegtrekken van de middenleeftijdscategorie naar elders. Toch zijn er 
wel diaconale initiatieven om kinderen en ouderen te helpen. Kerk In Actie ondersteunt kerkelijke gemeenten en kleine 
christelijke organisaties met training, advies en financiën. Zij hebben daar uw steun bij nodig! 
Van harte aanbevolen! 
 

De projectcommissie 
 



 

 

 

 
 

7 December was de dag van de Vrijwilligers… 

Een mooie gelegenheid om ‘dankjewel’ te  zeggen. Dus… dankjewel, voor wat u/jij bijdraagt. Dankjewel dat u/jij actief 
meewerkt aan ons ‘gemeente-zijn’. Want zonder uw/jouw bijdrage zou dat niet mogelijk zijn. 
Vele handen maken licht werk. 
We realiseren ons misschien niet altijd wat hier allemaal bij komt kijken… Dat is namelijk heel veel. Denk bijvoorbeeld aan 
het schoonmaken, al het jeugdwerk, het onderhoud van kerkelijke gebouwen, de kerkbloemen, het orgelspel, kosterswerk, 
het bestuurswerk, de kerkauto, het werk van de preekregelaars, het project, de voedselbank, (doven)pastoraat, al het 
bezoekwerk, de Elisabethbode, de verjaardagskaarten, de ledenadministratie, het commissiewerk van bijvoorbeeld De 
Bouwplaats, commissie Eredienst, zondagavondspecials, het illustreren, de beamerdienst, kinderoppas, koffie schenken, 
begeleiden van het kinderlied, kerkgids, onze website, enzovoort. Het is nagenoeg onmogelijk om al het werk te benoemen 
dat door jou en anderen verzet wordt, zoveel is het. Waarvoor dus hier een welgemeend dankjewel! 

                                                      
                                              
 

Ieder zijn/haar talent! 
 
Een bijzonder mooi aspect aan al dit werk is dat je zoveel gemeenteleden ziet in een rol waarin zij goed zijn; je ziet ieders 
specifieke talenten. En mocht jij bij het lezen van dit bericht nu denken: “ik wil ook nog wel iets (extra’s) doen”, meld je 
dan! Ook jouw talent(en) kunnen we namelijk goed gebruiken! Doe mee, want vele handen maken licht werk. 
 

De Kerkenraad 
 
 
 
 GEZOCHT: glazen potjes voor kerstknutselwerk 
Voor de kinderwoorddienst op 1e kerstdag zijn we op zoek naar glazen potjes (groente, jam, etc.). Bij voorkeur niet te 
groot. Vanaf a.s. zondag staat er een bak in de kerk waar deze ingeleverd kunnen worden. Alvast bedankt! 
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   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! 

 
 

Schrijfacties voor gevangenen 
 
Wanneer is de laatste keer dat jij een handgeschreven brief ontving? Een persoonlijke brief maakt indruk. Brieven schrijven 
is dan ook Amnesty’s meest beproefde actiemiddel. Doe mee met onze schrijfacties. Juist nu. Schrijf naar autoriteiten met 
het verzoek om onrecht te stoppen. 
In de bibliotheek van Gorinchem liggen brieven en kaarten klaar, maar ook thuis kunt u schrijven.  
Via deze link vindt u de gevangenen en mensen in de verdrukking waar actie voor gevoerd wordt:  
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties/schrijfacties 
Kerstavond wordt er gecollecteerd voor Amnesty International dat is al jaren een mooie traditie in de Ontmoetingskerk. 
Op die avond wordt er ook aandacht besteed aan deze mensen aan wie onrecht wordt gedaan. 
 

 

Adventstijd met de kinderen: 
het verhaal van Rachab 

 

Vandaag horen we het verhaal van Rachab uit de stad Jericho. 
Rachab was moedig: zij hielp 2 verspieders die bij het volk van 
Israël hoorden, met gevaar voor eigen leven. Toen de stad 
Jericho daarna werd aangevallen, hing Rachab een rood touw 
uit het raam. Hierdoor wisten ze dat Rachab daar woonde en 
kon ze gered worden. Ze verdient ook een standbeeld in de 
kerk!  

 

 

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? 

 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties/schrijfacties

