
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
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 
 
Volgende week 29 januari 
09.30 u. ds. J.M. Aarnoudse uit 
Dordrecht 

Collecte voor Plaatselijk Missionair 
Werk 
 

Organist/pianist 
Ochtend: Peter Veen 
Avond: Bert Kruis 
 

Ouderling van dienst 
Ochtend: Gerdien van Mourik 
Avond: Conny van Tussenbroek 
 

Lector 
Thabita Kazen 
 

Kinderwoorddienst 
Alie van den Bosch 
 

Kinderoppas 
Margreeth Bikker 
 

Koffie schenken 
Ochtend: Willy Lodder en Cees 
Zaanen 
Avond: Bart Bor en Hans Bassa 
 
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. G. Kon en dhr. B. Schakel . 
Nog van harte gefeliciteerd met 
jullie verjaardag! 
 

Collecteopbrengst 15-1 

 
 

Diaconie: € 361,40 
 

Jarig in januari 
25-1 dhr. D. de Bruijn 
29-1 mw. E. Oosterbeek-Duijm 
 

Inhoud: 
Pag. 2 - van onze predikant 
Pag. 3 - van de kerkenraad 
Pag. 3 - Prikkels! 
Pag. 3 - OPPAS GEZOCHT 
Pag. 4 - voor de jeugd 
Pag. 5 - bedankt! 
Pag. 5 - Alzheimer trefpunt 
 

 

Lief en Leed 
 

Thijs Brouwer werd afgelopen week in het 
Beatrixziekenhuis opgenomen met hevige 
pijnklachten. Die bleken veroorzaakt door een 
niersteen op een vervelende plaats. Het 
onderzoek naar een oplossing loopt nog, dus 
hij blijft daar nog even. We leven met hem 
mee! 
 

We denken aan wie niet met naam wordt 
genoemd en behandelingen ondergaat, een 
periode van herstel doormaakt, tobt met 
psychische klachten en aan wie andere zorgen 
kent.  
In een van de bijeenkomsten in de Week van 
Gebed bespraken we het ‘nut’ van onze 
gebeden en konden we niet anders dan 
belijden: ‘We vertrouwen dat ze worden 
gehoord en dat God er een weg mee gaat’. 
Daarom: Blijf bidden voor wie dat nodig heeft! 
 

Bij de dienst van zondagmorgen 

                  
Na de dienst zondagmorgen worden we 
uitgenodigd een vragenlijst in te vullen (of mee 
te nemen) om zo via onderzoek te peilen wie 
we als gemeente zijn en waar ons verlangen 
ligt. Dat vraagt om bezinning vooraf: wat 
betekent het om kerk te zijn? Wat is er voor 
nodig om écht kerk te zijn? We lezen 
Handelingen 2: 43-47. Daar horen we hoe de 
eerste christenen gemeente leren zijn. Ik denk 
dat er drie pijlers nodig zijn om volwaardig kerk 
te zijn. Die vormen dan ook het thema en de 
opbouw van de dienst: Drie pijlers. 
 

Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

 

Voor een witte wereld én met het oog op de 
aanstaande bijeenkomst rond het boekje 
‘Geloven in seizoenen’ deze woorden: 
 

 
 
Winters wit 
 
Wat lijkt het stil 
als sneeuw valt, 
een stilte die loutert, 
die adem geeft, 
ook als de kou 
de adem beneemt. 
Winter, 
tijd van wachten, 
van belofte, 
van geduld. 
 

 
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. 
 

 

 

ZondagAvondSpecial 22 januari – Van harte uitgenodigd om mee te zingen rond het thema: 

 

Gezocht 
 

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is er toch nog iets fout gegaan bij de 
doopjurkententoonstelling: we zijn een roze hangertje/knaapje kwijt. 
Daar zit natuurlijk een ‘gevoelswaarde’ aan. 
Alle hangertjes waren van een naam voorzien, maar er is er toch één bij 
een andere doopjurk terechtgekomen. 
Wil iedereen die ons een (of meer) doopjurk(en) heeft geleend nog eens 
controleren of daar misschien een roze hangertje/knaapje bij zit? Zo ja, 
wilt u ‘m dan afleveren bij de pastorie of zondag meenemen naar de 
kerk? U mag me natuurlijk ook een mailtje sturen, dan kom ik ‘m 
ophalen.  
 

Hartelijke groet, 
Ad Morelissen admorelissen48@gmail.com 
 
 Bericht van Rivas 
 

Via collega Ben Oosterom, geestelijk verzorger bij onder andere het 
Beatrixziekenhuis, ontving ik het volgende bericht: 
 

    het ziekenhuis voor onderzoek en  
ziekenhuis voor onderzoek en behandeling. Een moeilijke periode. In 
samenwerking met verschillende professionals en bedrijven worden 
diverse verwenactiviteiten georganiseerd. Daarnaast zijn op deze dag 
verpleegkundigen, gastvrouwen en geestelijk verzorging aanwezig. 
De deelname aan deze dag is gratis.  
U kunt zich tot en met dinsdag 31 januari  opgeven 
via oncologiebz@rivas.nl 
 

Zaterdag 4 februari 2023 orga-
niseert het Beatrixziekenhuis te 
Gorinchem op Wereldkankerdag 
een verwendag voor mensen met 
kanker en mensen die kanker 
hebben gehad. Veel mensen met 
kanker komen regelmatig naar het 

mailto:admorelissen48@gmail.com
about:blank


 

 

 

 

 

  

 

Welke kant gaan we op? 

Denk mee deze zondag! 
Welke kant gaan we op? Deze vraag stond centraal op onze gemeentevergadering  
eind november vorig jaar. Om extra input voor 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 
kan 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:  
Direct na de dienst van as. zondagmorgen kan iedereen onder het genot van koffie, thee of limonade een papieren versie 
van de vragenlijst persoonlijk invullen (of mee naar huis nemen en komende week ingevuld bij de kerk of bij een van de 
ouderlingen in de bus doen);  
Vervolgens versturen we een link naar de digitale versie van dezelfde vragenlijst naar de e-mailadressen van alle leden in 
de Kerkgids. Iedereen die geen papieren versie heeft ingevuld kan op deze manier meedoen; 
As. maandagmiddag 23 januari is er een invulsessie voor eenieder die niet naar de kerk kan komen en zichzelf digitaal wat 
minder vertrouwd voelt. De middag met koffie en iets lekkers start om 14:30 uur in de kerk en zal naar verwachting tot 
16:30 duren. Indien nodig wordt er voor vervoer gezorgd. Aanmelden kan bij Conny van Tussenbroek (06 – 30 77 64 61) 
en Ans van Vuren (06 – 38 01 61 55).  
 
Begin februari gaan alle ingevulde vragenlijsten ter verwerking naar de PThU. In de loop van maart ontvangen we dan 
o.b.v. de ingevulde vragenlijsten het profiel van onze gemeente retour.  
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. Denk dus mee! 
 

 

 

 

 

 

 

Oppas gezocht! 
 

Wil jij een paar keer per jaar op de kleintjes passen 
in de kerk? Dan horen we dat graag! We zijn 
vooral op zoek naar 
oppasmoeders/vaders/oma’s/opa’s ..……  
Maar alle oppashulpen zijn natuurlijk ook van 
harte welkom!   
Opgeven kan bij: Paula de Jong 
(paula.buizert@gmail.com / 06-55768682) 
 

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 
 



 

 

 

 

 

Bedankt 
 
Hierbij wil ik graag iedereen bedanken die mij na de  
knieoperatie door middel van een kaartje of berichtje 
een hart onder de riem staken…… 
Geloof me: Het helpt écht!  
 

Groet, 
Arianne Harrewijn. 
 

Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
 

Datum: donderdag 26 januari 2023 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: De Zes Molens in Hoornaar 
Thema: Dementie ... wat nu? 
Gespreksleider: Arie Slob, voorzitter Alzheimer Trefpunt 
Molenlanden 

Toegang is gratis. 

U bent van harte welkom! 

 

Lieve mensen van de ontmoetingskerk, 
 

Bijna 7 jaar mocht ik bij deze gemeente horen. Ik voelde me al gauw thuis en kon hierdoor een aantal taken in de kerk 
verrichten. Dit heb ik met veel plezier gedaan. 
Door hele verdrietige gebeurtenissen verhuis ik in de komende weken naar Tiel. Ik probeer daar een nieuwe start te maken 
en weet dat God mij hierin leidt. Ik houd me graag vast aan de woorden: "Met deze plannen heb ik uw geluk voor ogen, 
niet uw ongeluk" ,Jeremia 29 vers 11. 
Verrast was ik toen ik in Tiel om de hoek ook een Ontmoetingskerk ontdekte! Even binnen mogen kijken en in gesprek met 
een echtpaar die er aan het klussen was voelde ik een welkome sfeer.  
Ik ga Noordeloos verlaten en kijk terug op een periode vol fijne ontmoetingen en gemaakte  herinneringen.  
Ik bedank iedereen die mij de afgelopen periode zo heeft gesteund op allerlei manieren. Fijn dat er contacten zijn die 
blijven. 
 

Voor wie eens wil komen kijken of gewoon mijn adres wil: 
Veertienhond 154, 4003 GP Tiel 
 

Liefs, 
Karin van der Horst 
 


