
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
8 januari 
09.30 u. dhr. B. van Gils uit 
Schoonhoven 
Collecte voor de diaconie/Oekraïne 
(zie verderop in deze brief) 
 
15 januari 
09.30 u. mw. G. Bijl-Bor uit 
Noordeloos 
Collecte voor de diaconie 
 
 
 

Organist/pianist 
Hans Arnold 
 

Ouderling van dienst 
Bartha Nieuwland 
 

Lector 
Wies Harrewijn 
 

Kinderwoorddienst 
Sanne van Wijk 
 

Kinderoppas 
Mirjam Wallaard en 
Maartje 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. 

 

 
 

 

Kerkbloemen 
 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
dhr. Hans Hoffman, vanwege zijn 
verjaardag. Nog van harte 
gefeliciteerd! 
Ook zijn er bloemen gebracht bij 
Wilbert den Hartog vanwege zijn 
herniaoperatie. Van harte 
beterschap! 
 

Collecteopbrengsten 
24-12 (Kerstnachtdienst) voor 
Amnesty International € 936,90 
25-12 (1e kerstdag) KIA Opvang 
gestrande vluchtelingen in 
Griekenland € 1.665,42 
26-12 (Kinderkerstfeest) KIA Project 
Moldavië € 182,65 
31-12 Kerk:  € 223,40  
1-1-23 Kerk:  € 207,85 
 

Jarig in januari 
7-1 mw. J. Bak-Paulus 
8-1 dhr. G.J. Kon 
10-1 dhr. B. Schakel 
29-1 mw. E. Oosterbeek-Duijm 
 
 

 

Lief en Leed 
Nog voor het nieuwe jaar begon, kwam de 
kleine Fleur de Groot thuis. Wat een geluk 
voor Jiska en Ronald om op hun eigen plek 
moeder en vader voor Fleur te kunnen zijn. Na 
haar te vroege start is ze natuurlijk nog steeds 
klein en kwetsbaar, maar haar ontwikkeling en 
groei geeft alle vertrouwen!  
 

Ziekte en zorg is meegegaan, de drempel van 
het nieuwe jaar over. Laten we bidden voor 
wie de last van het leven of van ziekte op de 
schouders draagt. Dat er iets van uitzicht blijft. 
 

Ik vond dit gedicht van Greet Brokerhof, als 
gedachte voor dit jaar.  
Het heet Een andere kijk. 
 

Wie gelooft dat mensen 
zich niet hoeven te verschansen 
achter een muur van wantrouwen, 
zal met uitgestoken hand 
op een ander afgaan. 
 
Wie inziet dat mensen, 
ondanks al hun verschillen, 
verlangen naar vriendschap, 
zal vriendelijker reageren 
als een ander op hem afstapt. 
 
Wie de moed heeft te kijken 
in de ogen van een onbekende 
en daarin iets van zichzelf herkent, 
stapt over alle drempels heen 
en ziet een medemens. 
 
Wie, net als God, in mensen gelooft 
en erop vertrouwt dat een vijand 
een vriend kan worden, 
brengt vrede in de wereld 
een stapje dichterbij. 

 
Annette Driebergen 

 
 

 

 

 

Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 6 januari 2023, no. 52 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

        

      

     

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

 

 

 
Op donderdag 12 januari staat er weer een 
Bakkie Troost in de agenda. Met koffie of 
thee, aandacht voor elkaars wel en wee en 
samen nadenken over een bijbeltekst bij een 
van de komende diensten. We starten om 
10.00 uur en eindigen ergens tussen 11.00 
en 11.30 uur. Van harte welkom! 
 

 
 
 

‘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. 
 

 

 

Dominee, eet je mee?  
 
Het Kontakt heeft er over bericht; er heeft al een aantal ontmoetingen aan tafel plaatsgevonden. Met culinaire 
verrassingen en gewoon met ‘wat de pot schaft’. Ik ben tot nu overal met veel gastvrijheid ontvangen. Ook voor 2023 
staat er al een afspraak.  
Lijkt het je leuk om als gezin eens bij te praten aan tafel? Ik heb er gelegenheid voor! 
 
Annette Driebergen 
 

 
 
 

 

Vooraankondiging ZondagAvondSpecial 22 januari 

 

Wat staat nog meer in deze 1e gemeentebrief van 2023? 

-   bericht van de kerkenraad over de toekomst van de kerk 
-   brief van de penningmeester 
-   informatie over de collecte voor Oekraïne komende zondag 
-   flyer van de bouwplaats ‘Aan tafel’ 
-   stand van de projectbarometer 
-   week van gebed en – aangepaste kerkdienst 



 

 

 

 

 

 

 

Welke kant gaan we op? 

Deze vraag stond centraal op onze gemeentevergadering eind november vorig jaar.  
Om een antwoord op deze vraag te krijgen, maken we als Ontmoetingskerk gebruik  
van Nieuw Kerkelijk Peil, een onderzoeksinstrument ontwikkeld door de Protestantse  
Theologische Universiteit (PThU) i.s.m. PKN (zie ook 
https://www.pthu.nl/onderzoek/projecten/nieuw-kerkelijk-peil/ ).  
Iedereen van 15 jaar en ouder, die zich betrokken voelt bij onze  
gemeente en dat wil, vult individueel en anoniem een vragenlijst in.  
Op basis van alle antwoorden samen maakt de PThU een gemeenteprofiel,  
dat laat zien wat we te bieden hebben, wat we waarderen en waar we naar  
verlangen in onze eigen kerk. Alle vragen in Nieuw Kerkelijk Peil zijn in de vorm  
van een keuze uit meerdere antwoorden, dus de beantwoording gaat vrij vlot en zonder zelf antwoorden te hoeven 
bedenken en opschrijven. Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid krijgen  
om de vragenlijst voor zichzelf in te vullen, nemen we de volgende stappen:  

1. Direct na de dienst van zondagmorgen 22 januari kan iedereen onder het genot van koffie, thee of limonade een 
papieren versie van de vragenlijst persoonlijk invullen (of mee naar huis nemen en later die week ingevuld in de 
brievenbus bij de kerk doen);  

2. Vervolgens versturen we een link naar de digitale versie van dezelfde vragenlijst naar de e-mailadressen van alle 
leden in de Kerkgids. Iedereen die nog geen papieren versie heeft ingevuld kan op deze manier meedoen; 

3. Tot slot organiseren we in de week daarna voor gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen en zichzelf 
digitaal wat minder vertrouwd voelen, nog een extra invulsessie (info daarover volgt).  

Begin februari gaan alle ingevulde vragenlijsten ter verwerking naar de PThU. 

Belangrijk voor het zinvol inzetten van Nieuw Kerkelijk Peil is een zo groot en breed mogelijke deelname. Hoe meer 
verschillende mensen de vragenlijst persoonlijk invullen, hoe beter ons gemeenteprofiel weergeeft waar we als gehele 
Ontmoetingskerk voor staan en voor gaan. Doe dus mee!   
 

 

Alle gevers: hartelijk dank! 
 
Een nieuw jaar is aangevangen en dat betekent voor een penningmeester het opmaken van de balans over het voorbije 
jaar. En – om maar meteen met de deur in huis te vallen – dat was voor de financiën van de kerk deze week een heel 
plezierige bezigheid.  
 

Daar zag het eind november nog niet erg naar uit. Maar na een bloedstollende eindsprint hebben we het jaar 2022 met 
elkaar toch met een positief resultaat van ruim € 2.000 weten af te sluiten. Chapeau!  
Er kwam in de laatste maand meer dan € 20.000 aan Vaste Vrijwillige Bijdragen binnen, die daarmee in 2022 in totaal 
uitkwamen op bijna € 106.000. Dat is ruim € 5.000 meer dan in 2021 en bijna een evenaring van het record uit 2018. Ook 
mochten we nog spontaan een kerstgift van € 500 noteren en eenzelfde bedrag voor een zonnepaneel. En dan te 
bedenken dat er in 2022 door u ook flink geofferd is voor de zonnepanelen (ruim € 24.000).  
 
Kortom, een grote reden om u – namens het College van Kerkrentmeesters en de  
Kerkenraad – allemaal heel hartelijk te bedanken voor uw gulle gaven. Geweldig gedaan!! 
 

Uiteraard vertrouwen we erop dat u ook in het nieuwe jaar van uw offervaardigheid zult  
willen blijk geven. Ook de kerk heeft last van stijgende kosten. En ook in het nieuwe jaar  
staan we met elkaar voor een buitengewone uitdaging: de zonnepanelen voor de pastorie  
wachten in 2023 nog vrijwel allemaal op extra sponsoring!  
 
Hendrik van Vuren, penningmeester 
 

 

https://www.pthu.nl/onderzoek/projecten/nieuw-kerkelijk-peil/


 

 

  

In de bijbel is de tafel een beeld van verbondenheid en ontmoeting. 
Aan tafel vinden de mooiste gesprekken plaats. 
Dat is ook het idee voor deze Bouwplaatsactiviteit: heerlijk eten én in gesprek 
gaan met elkaar. Gemeenteleden koken en vervolgens gaan we samen eten. 
Wees welkom!

Datum:   vrijdag 20 januari 2023
Tijd: 18:30 uur - 21:30 uur
Plaats:    keuken en eetzaal 

van HC Giessenlanderij

Opgeven: 
via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl 
of telefonisch bij Caroline Vreugdenhil (0183-582399 / 06-50234877) 

Bouwplaatsactiviteit Aan tafel!

 

 

Collecte voor Oekraïne 
 
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!  
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar 
veiligheid in de buurlanden.  
De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden  
hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er  
voedsel en kleding uitgereikt.  
Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig.  
Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen  
vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel,  
zeep, handdoek en een slaapzak.  
 
Doneer komende zondag uw bijdrage in de collectezak of maak  
een bedrag over op rekeningnummer van de diaconie  
(NL82 RABO 0346 3028 38) o.v.v. 'noodhulp Oekraïne'.  
 
Hartelijk dank! 

 

 



 

 

         

Stand project- barometer 
 

Op 1 januari stond onze projectbarometer op de mooie 
stand van €4147,62. 
Een mooi bedrag wat we kunnen overmaken aan de  
diverse projecten in Moldavië, welke we als  
Ontmoetingskerk in samenwerking  
met Kerk in Aktie dit jaar ondersteunen. 
Helpt u de komende maanden mee om de barometer  
nog verder te laten stijgen? 
 
U kunt een gift overmaken naar rek.nr. 
NL65RABO 0346 3091 58 o.v.v. project Moldavië. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw gift! 
 
namens de projectcommissie en Kerk in Aktie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aangepaste Kerkdienst  
 
De Commissie Aangepaste 
Kerkdiensten organiseert een 
aangepaste kerkdienst in 
de Hervormde Kerk in Groot-
Ammers. 
 
Datum: 19 februari 2023 
 
Aanvang: 15 uur 
 
Plaats: Hervormde Kerk, 
Kerkstraat 8 Groot-Ammers 
 
Voorganger: Ds. J. Hogenhout 
 
Na de dienst is er gelegenheid 
om koffie te drinken. 
 
Voor verdere informatie kunt u 
bellen naar 
Petra de Bruijn (06-83443017) 
 


