
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
15 januari 
09.30 u. mw. G. Bijl-Bor uit 
Noordeloos 
Collecte voor de diaconie (zie 
kolom rechts op deze pagina) 
 
Volgende week 22 januari 
09.30 u. DIENST MET DOVENTOLK 
o.l.v. ds. Annette Driebergen 
én Tienerkerk (zie laatste pagina) 
18.30 u. Zondagavondspecial 
Collecte voor de kerk 
 
 
 

Organist/pianist 
Peter Veen 
 

Ouderling van dienst 
Conny van Tussenbroek 
 

Lector 
Anneke Pantekoek 
 

Kinderwoorddienst 
Conny van Tussenbroek 
 

Kinderoppas 
Cora Klein en Lieke van den Brakel 
 

Koffie schenken 
Peter en Riet Baan 
 
 

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 drie 
jarigen: mw. A. van Vugt,  
mw. J. Bak en dhr. H. Vertooren. 
Met de hartelijke felicitaties! 
 

Collecteopbrengst 8-1 
De collecte voor Oekraïe heeft 
€ 1115,70 opgebracht. 
 

Jarig in januari 
29-1 mw. E. Oosterbeek-Duijm 
 

Collecte vandaag voor: 
Armoede in Nederland groeiend 
probleem. 
In het noordoosten en zuiden van 
Nederland zijn de armoedecijfers 
schrikbarend hoog. KerkInActie wil 
lokale kerken in armere regio’s 
ondersteunen met projecten die 
met name zijn gericht op kinderen 
die in armoede leven.  
Juist in deze regio’s zijn de kerken 
klein en hebben ze weinig  
financiële middelen. 
Wilt u hen steunen? Maak dan uw 
bijdrage over op de rekening van 
de diaconie: 
NL82RABO 0346 3028 38  
 

Hartelijk dank! 
 
 

 

Lief en Leed 
 

In de hersteltijd van zijn herniaoperatie moest 
Wilbert den Hartog opnieuw een kleine 
ingreep ondergaan. Die werpt hem weer een 
stukje terug op de weg naar herstel. Dat is 
jammer. We wensen hem veel geduld en 
goede moed en hopen met hem en zijn gezin 
dat er nu voorlopig alleen nog maar een 
vooruitgang voelbaar en zichtbaar is! 
 

Het zijn bijzonder verdrietige dagen voor Bert 
en Anja Kruis. Heel plotseling moeten ze 
afscheid nemen van hun schoonzus, 39 jaar. 
Dat voelt onwerkelijk. We wensen hun de 
nabijheid en troost van God en mensen, voor 
henzelf, voor het gezin van Berts broer, voor 
de ouders.  
 

Volgende week is de Week van Gebed. Op een 
andere plaats in de gemeentebrief vindt u daar 
de praktische informatie over. Wat is er veel 
om voor te bidden! Situaties van onvrede en 
onrecht, dichtbij en wereldwijd… persoonlijke 
omstandigheden van mensen die we in ons 
hart meedragen. De Week van Gebed  bepaalt 
ons bij de kracht van gebed én bij onze 
opdracht om ons gebed ook zelf handen en 
voeten te geven. Doet u/doe jij mee?  
 

 
 

Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

 

Trouwe God, 
 
 oog in oog met tranen 
 voel ik me vaak machteloos. 

Hoe kan ik troosten? 
Kunt U me dat leren? 
 
Kan ik er ooit zijn 
in antwoord op de schreeuw  
van wie zich door U verlaten voelt 
zoals U er bent? 
 
Behoed mij voor lege woorden, 
geef mij aandachtige oren. 
Maak mij zacht en kwetsbaar, 
geef mij kracht om te helpen dragen. 
Laat uw liefde in mij stromen. 
 
Ga met mij mee, 
wees de Trooster waar ik ga.  

 
Annette Driebergen 
 

 
 
 

‘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 ZondagAvondSpecial 22 januari 

 

Fotoalbum 2021 en 2022 
 

 
 

doorbladeren. Misschien komt u wel een gebeurtenis tegen waarvan u 
nog niets wist of waar u niet bij bent geweest… 
 

Ad Morelissen 
 

P.S.  Wilt u zelf dit album bestellen?  
Tot en met zondag 15 januari is er een aanbieding: van € 100,80 voor € 
35,00. 
Graag via dit e-mailadres: admorelissen48@gmail.com  of doe uiterlijk 
zondag een briefje met uw naam in de bus van de pastorie. 
 

Het fotoalbum van de 
Ontmoetingskerk over 
de jaren 2021 en 2022 
is klaar. Het ligt naast 
de andere twee 
albums in een van de 
boekenkasten in de 
ontmoetingsruimte. 
Als u het leuk vindt, 
kunt u het voor of na 
de dienst eens  

  

mailto:admorelissen48@gmail.com


 

 

 

 

 

  

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!

 

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!   
 

 

 

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


 

 

         

Meet Me (activiteiten voor ‘jongeren’ tussen 25 en 45) 

 
 

 

 

 

 

 

De eerste Tienerkerk van 2023 starten 

we met een overheerlijk ontbijt!   

Heb je een allergie of dieet? Laat het ons weten, dan kunnen we 

er alvast rekening mee houden en zorgen we dat er voor iedereen 

iets lekkers klaar staat. En euhhh… voor dat ontbijt hoef je niet 

eerder je bed  uit te komen, we starten gewoon om 9:30 uur. 

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, ontbijten, een filmpje 

kijken, maar ook met elkaar in gesprek gaan. De thema’s van de 

Tienerkerk passen bij ons jaarthema. Dit keer ‘Samen aan tafel’.  

Schuif jij ook aan? Je bent uitgenodigd! 

Els Vlot, Dinie Haag en Elvira van Mourik 

 

Kleuteruurtje Woensdag 1 februari          
Aanvang: 14:00 - 15:30 uur 
Op Woensdag 1 februari organiseren we vanaf 14:00 
uur een Kleuteruurtje, een gezellige middag voor de 
kinderen van groep 1 & 2. Kom met papa en/of mama 
(of met opa of oma) naar de grote jeugdruimte van de 
Ontmoetingskerk.  
 

Op het niveau van de kleuters beleven we deze 
middag het jaarthema ‘Aan tafel’. Op een creatieve 
manier ontdekken we de betekenis van twee 
Bijbelverhalen. Het kleuteruurtje duurt 1 á 1,5 uur.   
Tijdens deze gezellige middag gaan we samen 
ontdekken, samen vieren en sluiten we af door samen 
iets lekkers te eten. 
 

Komt u met uw kleuter naar het Kleuteruurtje? Geef 
jullie alvast op bij de Jeugdouderlingen: 
Jonneke Verhaar & Elvira van Mourik 
jeugd@ontmoetingskerk.nl 
 


