
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Collecte voor Plaatselijk Missionair 
Werk 
 
Volgende week 5 februari 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor KIA-Werelddiaconaat 
 
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. 
 
 
 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Henny Kool 
 

Lector 
Wies Harrewijn 
 

Kinderwoorddienst 
Paula de Jong 
 

Kinderoppas 
Geri Vonk en Nienke Sprenkeler 
 

Koffie schenken 
Sjaak en Jacky Bak 
 

 

 
 

 

Kerkbloemen 

 

 
De bloemen zijn gebracht bij 
Petra Bredenhof, ter bemoediging. 
 

Collecteopbrengst 22-1 

 
 

Kerk: € 389,69 
 

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

Jarig in februari 
5-2 mw. J.E. Bovekerk 
18-2 mw. S. van Gils-Rijneveld 
21-2 mw. M. de Groot-Verhoef 
 
 

Inhoud: 
Pag. 2 - van onze predikant 
Pag. 2 - OPPAS GEZOCHT 
Pag. 3 - van de kerkenraad 
Pag. 3 - Commissie Eredienst 
Pag. 4 - voor onze kids 
Pag. 4 - bedankt! 
Pag. 5 – Mens, waar ben je? 
 

 

Lief en Leed 
 

De opdracht aan Thijs Brouwer om thuis rust 
te nemen en te herstellen kwam in het 
gedrang door een nieuwe opname. 
Ondertussen is er een operatie geweest én is 
hij voor de tweede keer thuis uit het 
ziekenhuis. Hopelijk nu wel om in alle rust te 
herstellen!  
 
Els Kamp is in Lingesteijn (C3-kamer 15), 
Lingesteynplantsoen 20, 4141 GH Leerdam. De 
huiselijke omgeving, de rust en de liefdevolle 
aandacht en verzorging doen haar bijzonder 
goed. Ze zegt er zelf van dat het voelt ‘alsof ze 
in de zevende hemel is’. Ze is kwetsbaar, maar 
krachtiger dan iedereen dacht en ze geniet van 
het leven.  
 
Petra Bredenhof verblijft al een tijd in het 
Beatrixziekenhuis. Ze is ernstig ziek en 
ondergaat zware behandelingen. Haar geloof 
steunt en draagt haar. Laten we bidden voor 
Petra en haar gezin. 
 
Voor een aantal gemeenteleden is er deze 
dagen verdriet om afscheid.  
Ans en Hendrik van Vuren moesten afscheid 
nemen van de oudste broer van Ans, Jan.  
Wilma de Jong en haar gezin namen afscheid 
van de oudste broer van Geert, Wim.  
Het overlijden van Cees Brouwer uit 
Noordeloos raakte ook leden van onze kerk, in 
familie- en vriendenverband. We bidden om 
troost van God en mensen bij al het afscheid 
van deze dagen.  
 
 
Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

 

In de nieuwsbrief van Petrus, uitgave van de 
Protestantse Kerk, stonden deze woorden:  

 
Toch blijven leven 
 
Hopen is toch blijven leven 
in de vertwijfeling, 
en toch blijven zingen 
in het duister. 
 
Hopen is weten dat er liefde is, 
is vertrouwen in het morgen, 
is in slaap vallen 
en wakker worden 
als de zon weer opgaat. 
 
Hopen is bij de storm op zee 
land ontdekken, 
is in de ogen van de ander 
lezen dat hij je heeft verstaan. 
 
Zolang er nog hoop is, 
zolang is er ook bidden 
en zolang zal God je 
in zijn handen houden. 

 
 
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. 
 

 

 

 

 
Op dinsdag 31 januari staat er weer een Bakkie Troost in de agenda. 

Ingrediënten voor dat moment: een open Bijbel met de tekst voor een 
komende zondag, koffie of thee en aandacht voor elkaars wel en wee. 

We beginnen om 10.00 uur en eindigen tussen 11.00 en 11.30 uur. 
Van harte welkom! 

 
Annette Driebergen 

 

Vooruitblik naar de dienst op 5 februari 
 

Volgende week zondag is er een Ontmoetingsdienst. Eerder (voor 
corona) duidden we met die titel diensten aan met een net-iets-anders-

dan-anders- karakter, gericht op jonge én oudere gemeenteleden. 
We pakken die draad op 5 februari weer op, met de gewoonte om een 

ontmoetingsmoment te creëren na de dienst. Dat laatste geeft 
gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over thema’s uit de dienst. 

En dat doen we graag met alle generaties! 
 

Annette Driebergen 
 

 

  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 
oppasvaders 
oppasoma’s 
oppasopa’s ..……  
Maar alle oppashulpen zijn 
natuurlijk ook van harte welkom!   
 

Opgeven kan bij: Paula de Jong 
(paula.buizert@gmail.com 
 06-55768682) 
 

mailto:paula.buizert@gmail.com


 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Welke kant gaan we op? 

→  Vergeet de vragenlijst Nieuw Kerkelijk Peil niet! ← 

 
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.  
Dit is 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. 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. Het is een serieus onderzoek, dus hou er 
wel rekening mee dat je er een goed kwartier voor kunt gaan zitten. 
  
Na de morgendienst van 22 januari zijn papieren vragenlijsten uitgedeeld aan de aanwezigen. Later die dag is er een link 
naar de digitale versie van dezelfde vragenlijst verstuurd naar de e-mailadressen van alle leden in de Kerkgids.  
Ingevulde papieren vragenlijsten kunnen t/m zondag 5 februari ingeleverd worden in de bak die daarvoor in de kerk 
staat. De link naar de digitale vragenlijst is ook t/m zondag 5 februari as. onbeperkt te gebruiken. Dus meerdere 
gezinsleden kunnen ieder gebruik maken van dezelfde link. Deze link is: https://nl-surveys.ncls.org.au/KPGN-UYDN  
  
Begin februari gaan alle ingevulde vragenlijsten ter verwerking naar de PThU. 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. In de loop van maart ontvangen we 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! 
 

 

 

 

 

 

Commissie Eredienst 

 
 

Kortom, ze combineert meedenken met praktische zaken om bijzondere diensten voor iedereen aantrekkelijk te maken. 
De commissie staat altijd open voor reacties van gemeenteleden op de kerkdiensten, want ze wil doorgeefluik zijn van de 
gemeente naar de predikant en de kerkenraad. 
Laat dus gerust iets van u horen!! 
 

  

Wat doet de Commissie 
Eredienst? Wie zitten erin? De 
tweede vraag is makkelijker 
dan de eerste:  
de commissie bestaat uit: 
Annette Driebergen (niet op 
de foto) Arie Harrewijn, 
Marijke Buizert, Bartha 
Nieuwland, Conny van 
Tussenbroek en Pim Lodder. 
 

Wat doet de commissie? Ze 
organiseert bijvoorbeeld de 
zondagavondspecials, zoals de 
avonddienst van zondag 22 
januari met Bert Kruis en Erick 
Versloot, de top 2000 dienst in 
december, de Taizé dienst en 
de buitendienst (vorig jaar in 
de stal). 
Ze denkt mee over verschil-
lende vieringen en verzorgt 
met Kerst de Kerst-boom en 
de kaarsjes in de kerk. 

https://www.pthu.nl/onderzoek/projecten/nieuw-kerkelijk-peil/
https://nl-surveys.ncls.org.au/KPGN-UYDN


 

 

      

 

 

 

 

 

Maandag sluit ik een bijzonder periode af van zes weken na de knieoperatie! Dat betekent 
zonder krukken en weer autorijden. 
 

Maar wat fijn, dat zoveel mensen mij de afgelopen vier weken hebben gereden om mijn 
werk te kunnen doen, dank jullie wel! 
 

Ook dank voor de ontvangen belangstelling de afgelopen weken, dit heeft mij erg goed 
gedaan. Fijn om bij deze gemeenschap te horen! 
 

Arie Slob 
 



 

 

 

 

Mens, waar ben je?  

Door: Alain Verheij, Blog 9 januari 2023, kerk, kerkverlating, media 

Vandaag is het ‘Dominee Day’. Preekvoorzieners van kerken bellen en mailen mijn collega’s en mij in een poging om 
gastvoorgangers te regelen voor alle vrije zondagen in het jaar 2024. Een handvol afspraken heb ik nu al gemaakt 
‘onder voorbehoud dat onze kerk dan nog bestaat’.  Het gaat namelijk niet goed met kerkelijk Nederland. Dat is geen 
geheim of verrassing – de ontkerkelijking wordt al tientallen jaren gemonitord en geanalyseerd. Wat wel nieuw en 
onvoorzien is, is het onthoofdende effect van de coronacrisis. 

‘Die pandemie scheelt zo 20% in de kerkgang, hè?’, vraag ik als ik op een zondagochtend binnenkom in een van de 
vijftig kerken die ik jaarlijks bezoek. Het antwoord is nu al meerdere keren geweest: ‘Nou, 20% is nog zuinig. Het 
scheelt soms wel de helft.’ Waar veel Nederlanders na alle lockdowns van hun coronakilo’s af willen komen, zijn veel 
kerken juist achtergebleven zonder enig resterend vet op de botten. Mensen blijven in ongekend groten getale weg, 
en de opmerking dat de online stream best goed wordt bekeken is eigenlijk voor niemand een serieuze troost. 

Dat corona dodelijk was voor de kerk, heeft weinig met het virus zelf te maken. Natuurlijk hebben ook kerken veel 
leden te betreuren gehad wier gezondheid te broos was om goed en wel door de pandemie heen te komen, maar dat 
verklaart de huidige leegstand niet. Het virus heeft ons hooguit hardhandig op de mogelijkheid gewezen om op 
zondag thuis te blijven. We móesten wegblijven, en bleken dat verrassend goed te kúnnen. Daarna verdween de 
kerkgang uit ons systeem en nu hebben we een nieuw levensritme, waarvan de zondagse dienst geen deel uitmaakt. 
Een beetje zoals ik al vijftien maanden niet naar de sportschool ben geweest, terwijl de laatste lockdown een jaar 
geleden eindigde. 

Voor de sportschool maakt het niet uit hoelang je wegblijft (zolang de contributie doorloopt, zoals in mijn geval). In de 
kerk werkt dat anders. Het zingt minder lekker, het is treurig als de kindernevendienst wéér niet nodig blijkt te zijn 
omdat de jongste bezoeker 47 is, en als de meerderheid van de bezoekers in de kerk zelf een taak heeft in de dienst, 
kijken ze elkaar ook een beetje aan met de vraag voor wie ze dit hele circus nou eigenlijk weer hebben opgetuigd. Of 
waarom ze die dure verwarming toch weer hebben aangeslingerd. Een kerkdienst heeft bezoekers nodig, daarmee zeg 
ik niets controversieels. Blijven die bezoekers weg, dan gaat er iets verloren. 

Ik begrijp dat het weinig zin heeft om hierover te jammeren. De secularisering gaat gestaag door, daaraan verander je 
niet een, twee, drie iets. De kerk zoals we die nu kennen, bestaat misschien nog nauwelijks aan het einde van deze 
eeuw. Veel gemeenten hebben de nodige boten gemist, waardoor ze de mensen zelf van zich vervreemdden. Kerk-zijn 
of geloven doe je niet alleen op zondagochtend in een gewijd gebouw, maar ook op dinsdagmiddag in een parkje. Ik 
weet het allemaal en vind dit allemaal denksporen waarop we prima kunnen voortbouwen. Toch blijft daarnaast nog 
een steeds hardnekkiger wordende gedachte, en dat is deze: kerkverlating is een van de verwendste fenomenen die 
we kennen. 

In de kerk schud ik de hand van mensen die al een week niet zijn aangeraakt. De gemeenschap stuurt twee bossen 
bloemen naar mensen die dat nodig of verdiend hebben – of zomaar, als blijk dat ze gekend en geliefd zijn. In de kerk 
zit de boer naast de ambtenaar en belijden ze samen dat geen van beiden God is. Dat de wereld geen paradijs is, maar 
dat we wel samen op weg moeten naar een Beloofd Land. In de kerk is er stilte en vrijheid van de tirannie van de 
reclames van bedrijven die geld of aandacht van ons eisen. Mensen mogen er ongelukkig zijn. Armoede en 
huisvestingsproblematiek worden er aangepakt. Mantelzorg wordt er georganiseerd. Een verbijsterend besef: de kerk 
is in vele opzichten een wegkwijnende oplossing voor groeiende maatschappelijke problemen. 

Dat is de pragmatische kant van het verhaal. Er is ook een geestelijke kant. Als je op zondagochtend niet meer samen 
je ‘hart verheft tot God’, zoals de oude woorden zeggen, wat doe je dan wel met hart en ziel? Misschien heel zinnige 
dingen; daarover wil ik niet oordelen. Maar als het je werk is dat je uitput, en dat wint van je spiritualiteit, maak ik 
bezwaar. Als het de eeuwige entertainmentmachine van digitale spelletjes en series is, zet ik een vraagteken. Als het 
lekker eten en drinken is, of zo’n sportklasje dat ik buiten druk bezig zie als ik terugrijd van kerk naar huis, zeg ik: goed 
bezig, én de mensen zijn meer dan hun buik(spieren). 

 

(Ingezonden door Henk van Achterberg) 
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