
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zie verderop in deze brief 
Collectes  “      “     “       “ 
 

Volgende week 
31 december Oudejaarsdienst 
19.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 

1 januari Nieuwjaarsdienst 
09.30 u. ds. Annette Driebergen  
Collecte voor de kerk 
 

Organist/pianist 
Kerstavond; Pim Lodder 
Kerstochtend: Peter Veen 
 

Ouderling van dienst 
Kerstavond: Gerco den Oudsten 
Kerstochtend: Henk Voormolen 
Kerstmiddag: Jonneke Verhaar 
 

Lector 
Kerstavond: Arianne Harrewijn 
Kerstochtend: Adrie Hoffman 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Maartje en Iris Vlot 
 

Kinderoppas  
Paula de Jong en  
Marijke Buizert 
 

Koffie schenken 
Arjan Verhaar en 
Annemarie Ebbendorf 
 

Collecteopbrengsten  

 
  

18-12 kerk: € 247,15 
 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij Jiska 
en Ronald de Groot-Wallaard voor 
de geboorte van Fleur, 
en bij de jarigen dhr. J. van der 
Meulen en dhr. D. van der Valk. 
Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 

Jarig in december 
27-12 dhr. J.C. Hoffman 
 
 

 

Lief en Leed 
Afgelopen woensdag werd Wilbert den Hartog 
geopereerd aan een hernia. Aan die operatie 
ging een lange periode van beperking en pijn 
vooraf. Hij is weer thuis. Beperking en pijn zijn 
niet zomaar voorbij, maar we hopen met hem 
op herstel in de komende tijd. Veel geduld 
gewenst! 
 

Hans en Emmy Arnold voelen zich zodanig 
welkom in de Ontmoetingskerk dat ze lid 
willen worden. Na een periode van oriëntatie 
en bezinning zetten ze die stap. Daar zijn we 
blij mee! We heten hen van harte welkom in 
ons midden en hopen dat onze kerk een 
geestelijk thuis zal worden, waar 
betrokkenheid voelbaar is en geloof kan blijven 
groeien. Hun adres: Grotewaard 22, 4225 PB 
Noordeloos.   
 

We zien uit naar bijzondere dagen. 
Feestdagen. Ik hoop dat velen van u zich erop 
verheugen. Tegelijk is er altijd ook de 
dubbelheid van wie opziet tegen wat komen 
gaat, omdat het anders is dan gehoopt, anders 
dan in eerdere jaren. Ik wens u en jou, ook 
namens Ad, Gods zegen en licht over de 
komende dagen. 
 

Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

 
 

Kerst 
 

 Dagen vol licht en vreugde, 
maar wie weet  
wat onder de oppervlakte ligt?  
Wie kent  
het verdriet van de ander, 
schijnbaar vrolijk, 
maar getekend door pijn, 
door gemis? 
Wie ziet  
de strijd om het leven, 
van wie psychisch te zwaar is belast 
of lichamelijk lijdt? 
Breek door ons pantser, God 
en laat uw licht en liefde 
heil en vrede brengen 
voor alle mensen. 

 

Annette Driebergen 

 
                        
Diensten rond de kerstdagen 
 

Kerstavond, 21.30 uur 
Thema: Sterren op het doek 
We lezen Jesaja 9 en het eerste deel van Lucas 2, verhalen  
die passen in de Kerstnacht. Over licht en grootse namen  
van de komende Heer.  
Wat vertelt het verhaal van Kerst ons? Raakt het ons leven,  
ons hart nog? Of is het als een cantate zonder ziel?  
Met een kerstverhaal, kerstliederen, een overdenking en  
muzikale medewerking van Pim Lodder en Marijke Buizert. 
 

Eerste Kerstdag, 9.30 uur – Dienst met doventolk 
Thema: Welkom in de familie! 
Net als in de weken van Advent zetten we ook deze Kerstmorgen  
een vrouw op een voetstuk: Maria. We lezen een gedeelte van de  
stamboom van Jezus en het verhaal van zijn geboorte zoals Matteüs  
dat opschrijft. Het is wat kariger dan in het evangelie volgens Lucas.  
En of we Maria echt leren kennen? We denken na over de betekenis  
van die stamboom van Jezus én over onze eigen familiegeschiedenis. 
Met muziek en zang door Peter Veen, Margreeth den Oudsten,  
Rudolph de Jong, Wim Bak, Louise Flint, Gerdien van Mourik en  
Mariëtte Verweij. 
 

Tweede Kerstdag, 10.00 uur 
Thema: Feest voor iedereen! 
Deze morgen staan de kinderen centraal. Ook de allerjongsten zijn  
welkom. We vieren met elkaar dat het Kerstfeest is, luisteren  
natuurlijk naar het verhaal van de geboorte van Jezus en gaan tijdens  
de dienst daar iets van beleven! 
Met muzikale medewerking van Rudolph de Jong en Annemiek van 
Vuren. 
 

 

                      

 

Inzameling voor Oekraïne 

 

transport met hulpgoederen naar Oekraïne. Een kleine 
opsomming van wat daar nodig is:  
 

thee, koffie, suiker, houdbare melk, macaroni, rijst, 
bloem, havermout, vlees/vis in blik, soep in blik, knak-
worstjes, verzorgingsmiddelen (tandpasta, handzeep, 
shampoo, douchegel), wasmiddel, babyvoeding, luiers, 
schoenen/winterlaarzen, dekens, kussens, beddengoed.  
U kunt de goederen inleveren bij de familie Verwoerd 
(naast Jan en Fie van der Meulen), Van 
Brederodestraat 28 óf op 24, 25 of 26 december 
achterlaten in de kerk.  
 

Ook in onze dorpen 
worden met veel liefde en 
warmte gevluchte 
Oekraïners opgevangen, 
onder andere in de Van 
Brederodestraat in 
Noordeloos. In Oekraïne 
zelf blijft de nood 
ongekend hoog. Daarom 
gaat er op 2 januari een  



 

 

         

       

   

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘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. 
 

 

 

Symbolisch bloemschikken 
 

Ook de laatste stamboom-stok is nu bekleed met witte stof. 
Bovenaan schittert de ster van David. Alle vijf vrouwen-
levens lopen uit op het komen van die ster, de Zoon van 
David. 
De rode stof staat symbool voor een stroom van liefde en 
licht. 
Op Kerstmorgen zijn er witte lelies (de bloem die hoort bij 
Maria) en witte rozen in het bloemstuk  verwerkt. 
Mirjam van Genderen en Greet Bijl. 
 

 

 

Adventstijd met de kinderen: 
een standbeeld voor Maria  
 
Na de verhalen van 4 bijzondere vrouwen uit de 
voorgeschiedenis van Jezus, is het op Eerste Kerstdag 
echt tijd voor Maria. Zij was immers de moeder van 
Jezus! Dus als er íémand een standbeeld verdient, dan is 
zij het wel!  

 

 Zingen op Kerstochtend in Noordeloos 

Na twee stille jaren vanwege corona, is het nu weer 
mogelijk om op Eerste Kerstdag  kerstliederen te zingen 
om 7 uur  ’s morgens. 
In het licht van een lantaarnpaal zullen bekende 
kerstliederen worden gezongen. De begeleiding wordt 
verzorgd door enkele koperblazers van De Volharding. 
De liederen worden ter plekke uitgedeeld. 
De start is bij de Ontmoetingskerk, M.J. Veder van 
Hobokenstraat 15E.  Vervolgens wordt er een rondje 
gelopen door het dorp. Tegen 8 uur eindigen we bij de 
muziektent met het Ere zij God en rond kwart over acht 
is het afgelopen. 
Kom en zing mee! 
 

Namens de Interkerkelijke Werkgroep Evangelisatie, 
Irma de Jong. 

 

 

 
Afgelopen week bereikte ons het verdrietige bericht van het 
plotselinge overlijden van ds. H.E. Faber van der Meulen. 
15 januari aanstaande zou hij hier komen preken.  
Hij keek ernaar uit om weer naar Noordeloos te komen.  
Wij leven mee met zijn vrouw en kinderen. 
Ds. Faber van der Meulen is 80 jaar geworden. 
 
De tekst op zijn rouwkaart luidt: 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren 
wij toe! 
Romeinen 14: 7-8 
 
De kaart hangt op het prikbord in de hal. 
 



 

 

  

Collectes tijdens de kerstdiensten 
 
Collecte kerstavond - zaterdag 24 december: Amnesty International  
 

 
 

politiek geweld en vervolging. Met deze beweging kan er een vuist gemaakt worden tegen onrecht. Ze weten waar een 
verschil gemaakt kan worden. Dit doen ze namelijk al meer dan vijftig jaar. Wij willen als diaconie graag hun werk steunen. U 
kunt ook het werk van Amnesty steunen door mee te doen met verschillende schrijfacties van Amnesty. Op amnesty.nl/kom-
in-actie/acties/schrijfacties kunt u zien wie u een brief kunt sturen.  
 

Collecte kerstochtend - zondag 25 december: Kerkinactie 
 

  
 
Collecte kinderkerstfeest - maandag 26 december: Project Moldavië 
 

 
 
Daarom is er een project opgezet met de plaatselijke kerken. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die 
ingericht zijn in kerken. Ze krijgen er volop aandacht en zorg, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ook kunnen ze 
sporten en zijn er creatieve activiteiten onder leiding van opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst 
wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor de rest van hun leven. 
Daarnaast vangen de kerken in Moldavië ook veel vluchtelingen uit Oekraïne op. 
Ook deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 
 

Overmaken 
Bent u niet bij alle diensten aanwezig, maar wilt u dit doel wel steunen, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op het 
rekeningnummer van de diaconie: NL82 RABO 0346 3028 38. 
We danken u voor uw gift.  
 

Op kerstavond wordt er voor Amnesty gecollecteerd. Amnesty 
is een wereldwijde beweging, die in meer dan 150 landen actie 
voert voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en 
gelijkheid. Hun werk beschermt en versterkt mensen – van het 
afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid 
van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van 
migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen 

Op eerste kerstdag wordt er gecollecteerd voor een beter leven voor de 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. De gammele tenten. Extreme kou of 
juist ondraaglijke hitte. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire 
voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het 
jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen 
in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Kerk in Actie gunt hen een beter 
leven en komt daarom in actie voor hen. Wij ondersteunen dit werk graag. 
Geef gul tijdens de collecte op eerste kerstdag. 
 

Tijdens het kinderkerstfeest collecteren we voor ons project in Moldavië, het 
armste land van Europa. Veel kinderen worden daar aan hun lot overgelaten. Hun 
ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben 
troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde 
die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de 
meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en 
drugsindustrie. 
 



 

 

 

          

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. 
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, zoals bijvoorbeeld de 
Oekraïense Oleksandr Marchenko. Hij werd eind 2018 in het oosten van Oekraïne ontvoerd en zat maanden opgesloten in 
een ondergrondse cel. In november 2020 legde een Russische rechter hem 10 jaar cel op, waarschijnlijk alleen maar omdat 
hij Oekraïne steunt. Hij zegt dat hij werd gedwongen te bekennen dat hij een spion was. Omdat hij schildklierkanker heeft 
gehad, heeft hij dagelijkse medicatie en maandelijkse bloedtesten nodig. Maar deze krijgt hij niet. 
 
       

        

Maar soms is er ook goed nieuws: 
Bernardo Caal Xol uit Guatemala is weer een 
gelukkig man. Dankzij uw steun kon Amnesty 
intensief actievoeren voor zijn vrijlating. Hij 
beschermde de rivier waarvan zijn gemeenschap 
afhankelijk is. Bernardo deed niets strafbaars. Toch 
kreeg hij 7 jaar gevangenisstraf. “Toen ik ten 
onrechte gevangengezet was, gaven jullie me veel 
hoop. En nu ben ik vrij!”, zei Bernardo nadat hij 
begin 2022 vervroegd vrijkwam. (zie foto hieronder) 
 

Doe dus mee en schrijf een brief! Hoe dat moet kunt 
u lezen op de brief die u na de kerkdienst ontvangt. 

 

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

