
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 19 februari 
09.30 u. Kinderdienst rond  het 
Heilig Avondmaal o.l.v. 
ds. Annette Driebergen 
18.30 u. Zondagavondspecial 
Collecte voor KIA-project in 
Moldavië (zie pagina 3) 
 
Volgende week 26 februari 
1e zondag 40-dagentijd 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor KIA-voorjaars-
zendingsweek 
 
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 
Dick van der Garde 
 

Ouderling van dienst 
Elvira van Mourik 
 

Lector 
 
 

Kinderwoorddienst 
Geen KWD ivm kinderdienst 
 

Kinderoppas 
Anne en Simon Aanen 
 

Koffie schenken 
Piet en Gerry Bronkhorst 
Avond: Thijs en Arien Brouwer 
 

 

 

 

Kerkbloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij  
de jarige mw. Joke Bovekerk. Nog 
van harte gefeliciteerd! 
En er zijn bloemen gebracht bij de 
nieuwkomers in onze kerk:  
de familie van Maurik-Schilt, 
Hans en Emmy Arnold en  
Gerla Breugel. Van harte welkom! 
 

Collecteopbrengst 12-2 

 

 
 

De opbrengst van de collecte voor 
noodhulp in het aardbevingsge- 
bied in Turkije en Syrië bedraagt  
€ 4.949,55.  
  

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

 
 

 

Lief en Leed 
Via de mail ontving u al het overlijdensbericht 
van ds. Han van Verseveld, predikant in 
Noordeloos van 1967-1973. Hendrik van Vuren 
schrijft over zijn leven en betekenis voor de 
gemeente. Laten we bidden om troost voor 
wie hem zullen missen. 
 

Voor het lief en leed vanuit de gemeente heb 
ik deze week geen namen. Tegelijkertijd is er 
op veel adressen onzekerheid, zorg, verdriet 
om gemis en ook dankbaarheid om goede 
uitslagen en perspectief. 
We bevelen elkaar aan bij God, die ons kent en 
weet wat we nodig hebben. 
Voor wie tobt met het leven vond ik dit gebed 
van ds. Erica Steenstra, uit een nieuwsbrief van 
Petrus: 
 

Hartenkreet 
 

Ik weet niet hoe ik verder moet. 
Heb ik een keus? 
Of moet ik hardop zeggen dat ik niet durf? 

 

De moed ontbreekt me om een nieuwe weg te 
gaan. 
Het vertrouwde loslaten kost me moeite. 
Het bekende - wat geen groei meer brengt - 
achter me laten, 
geeft me een knoop in mijn maag. 
 

God, U die me beter kent dan wie dan ook, 
geef me de moed 
om op te staan, een stap te zetten -  
het onbekende tegemoet. 
 

Geef me de wijsheid en het vertrouwen 
dat opstaan en omkeren nieuwe verten 
en nieuwe mogelijkheden brengt. 
Geef me moed! 
En ik zal worden wat U altijd al in mij gezien 
hebt. Amen 

 
Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

 
Bij de dienst van zondagmorgen 
 

Zondag vieren we de Maaltijd van de Heer in een dienst 
die vooral gericht is op kinderen van de basisschool, zodat 
ook zij leren wat de betekenis van die Maaltijd is. Of 
beter: wat een van de betekenissen van de Maaltijd is.  
Met woorden, verhalen en liedjes afgestemd op kinderen. 
We hopen dat ook andere gemeenteleden meevieren, 
want vieren doe je samen aan de tafel van de Heer.  
We denken dat het een feestelijke dienst wordt. 
Dus: Wees erbij als we samen ‘Aan tafel’ gaan.  
Dat is het thema van de dienst die is voorbereid door 
Dinie, Maartje, Margreeth, Margriet en ds. Annette. 
 
 

 

 
 
 

‘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 weg naar de 40-dagentijd 

 

Woensdag 22 februari begint de 40-dagentijd. 

We gaan samen op weg naar Pasen. Dat is een 

weg door het donker, een weg van vallen en 

opstaan, om uiteindelijk uit te komen bij 

overwinning en feest. Om die weg samen te gaan 

is er ook dit jaar een ‘goodiebag’ samengesteld, 

passend bij het thema van de 40-dagentijd: ‘Uit 

liefde voor jou’. In de komende dagen wordt het 

tasje bij ieder adres bezorgd. We hopen dat we 

ons op deze manier ook thuis verbonden voelen 

en betekenis kunnen geven aan deze bijzondere 

tijd. 

 

 

 
 

 

Dominee, eet je mee?  
 

Nu ‘Aan tafel’ zo prominent aanwezig is komende zondag, 

meld ik nog een keer dat ik nog steeds uitnodigingen 

ontvang én kan ontvangen om een keer aan te schuiven 

bij een dagelijkse maaltijd van een gezin. De ervaringen 

zijn tot nu toe positief en de ontmoetingen vrolijk.  

Stuur gerust een berichtje wanneer je het leuk vindt dat 

ik een keer bij jullie aan tafel mee-eet! 

Annette Driebergen 

 

 

 



 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Meet Me, ontmoeting voor jongvolwassenen 

 

Zaterdagavond 25 februari houdt Meet Me - een 
ontmoetingsplek voor jongvolwassenen uit Vijfheerenlanden 
en de Alblasserwaard - een bowlingavond bij A15 Bowling in 
Gorinchem.  
Heb jij ook zin in een avond ontmoeting en gezelligheid en 
een uur bowlen? Kom dan gezellig naar onze Meet Me 
bowlingavond! Voor christenen tussen de 25 en 45 jaar. Kijk 
op meetmevijf.jouwweb.nl en geef je op t/m  
20 februari. 
 
 
 

Collecte Moldavië 
 

Moldavië vreest voor een staatsgreep. Er is een enorme dreiging vanuit Rusland en het land is nagenoeg 

weerloos met een legertje van slechts 6500 militairen. 

Onze gedachten zijn bij deze mensen die wij steunen via KerkinActie. Deze mensen hebben, hoe arm ze ook zijn, 

800.000 vluchtelingen opgevangen en ze zorgen voor hun jeugd en ouderen via diaconale initiatieven. 

Mogen we op uw steun rekenen? U kunt uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van de diaconie: 

NL82RABO 0346302838 

Hartelijk dank!   

De projectcommissie 

 

 

 

 

Sleutels gezocht 
Er zijn een aantal sleutels van onze kerk in omloop. Om hier inzicht in te 
krijgen, willen we u vragen om aan ons door te geven of u in het bezit bent 
van een sleutel en waarvoor u deze nodig heeft. De sleutels die niet 
(frequent) gebruikt worden, ontvangen we graag retour. 
Graag mailen vóór 10 maart a.s. naar leohennykool@gmail.com of 
telefonisch doorgeven aan Henny Kool (06- 19 33 70 59). Bij voorbaat 
dank! 
 

Met groeten van de Kerkrentmeesters  

 

about:blank
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Paasgroetenactie 19 en 26 februari  
 
Deze zondag organiseert de diaconie weer de paasgroetenactie, die uitgaat van Kerk In Actie. Een paasgroet 
doet goed. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als er ook iets 
persoonlijks op staat. Na de dienst kunt u een paaskaart schrijven die verstuurd wordt aan gedetineerden in 
Nederlandse gevangenissen (vanwege privacy staan er geen namen op). U kunt er een groet en uw naam 
opschrijven. KIA meldt dat het gedetineerden goed doet dat er aan hen wordt gedacht. Dat er mensen zijn 
die zich inleven in hun situatie .Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst worden 
uitgedeeld. De paasgroet op de kaart sluit aan bij het veertigdagentijdthema van dit jaar: Uit liefde voor jou.  
 
Het gaat als volgt (u krijgt 2 kaarten die aan elkaar zitten): 

 Schrijf op de bovenste kaart een groet en uw naam. Op deze kaart svp nooit uw adres of woonplaats 
schrijven, maar wel altijd uw naam. Kaarten zonder naam van de afzender worden niet doorgegeven. 
Kaarten met een adres of woonplaats ook niet. 

 U kunt zelf een groet op de bovenste kaart zetten. Mocht u het moeilijk vinden te bedenken, een 
voorbeeld is: Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet. 

 Op de onderste kaart schrijft u niets, deze kaart kan de gedetineerde zelf versturen. Daarmee kan hij zijn 
contact met de buitenwereld in stand houden. Dat dit mogelijk wordt gemaakt doet erg goed aldus de 
justitiepredikanten.  

 U levert de kaart weer in, de diaconie plakt een postzegel op de onderste kaart. Beide kaarten gaan in 
een envelop. 

 De Diaconie verzamelt de kaarten en stuurt ze in een grote envelop naar KIA. 

 

 



 

 

 

 

Bericht van de bouwplaats 

Aanrader: Filmavond The Biggest Little Farm  -   
woensdag 29 maart 20:00 uur 
 

De filmavond The Biggest Little Farm wordt verschoven naar 
woensdag 29 maart om 20:00 uur (stond aanvankelijk 
gepland op dinsdag 21 februari). 
 

De film/documentaire vertelt het verhaal van John Chester 
en zijn vrouw Molly. Ze wonen samen in een klein 
appartement in Los Angeles. Molly is culinair recensent en 
chef-kok en droomt er al jaren van om een duurzame 
boerderij te beginnen waar ze haar eigen producten kan 
verbouwen. Het begint als een droom, die (zo geeft het stel 
openlijk toe) vooral gebaseerd is op hoe boerderijen in 
kinderboeken worden afgeschilderd – een idylle waar 
koeien, varkens en kippen alom wroeten en waar de velden 
vol staan met alle soorten groente en fruit die je maar kunt 
bedenken. Het avontuur kent in werkelijkheid hoogte- en 
dieptepunten. Maar het stel slaagt er uiteindelijk in om na 
acht jaar ploeteren hun paradijselijke, biodiverse boerderij 
op te bouwen. Een waargebeurd en hoopgevend verhaal, dat 
volgens een recensent voelt als “frisse lucht voor de ziel”. 
Een inspirerende film met stof om over na te denken en na 
te praten.  
 

Zet u de datum in de agenda? Om een idee te hebben van de 
interesse, zouden we uw aanmelding graag horen via 
bouwplaats@ontmoetingskerk.nl.  
 

 

IN MEMORIAM  

ds. J. van Verseveld 1938-2023  
Han – voor ons in die tijd: dominee – van Verseveld werd  
op 28 mei 1967 predikant van Noordeloos en Ottoland (later  
zou hij uit plichtsbesef Molenaarsgraaf-Brandwijk er nog bij  
nemen). Bevestiging en intrede vonden plaats in Goudriaan,  
keurig in het midden. Ik was erbij, gezeten naast een klasgenoot  
uit Ottoland. Hij kwam in Noordeloos wonen in de voormalige  
pastorie aan de boezem, nu het onderkomen van de familie  
Voormolen-Vreugdenhil, omringd door stevig Gereformeerde buren. 
 
Na een vacante periode van ruim 10 jaar kregen we eindelijk weer  
een predikant en dat hebben we geweten én weten we nog!  
Hij bracht nieuwe wind van leer, diepte nieuwe inzichten in de  
Bijbel op en riep de gemeente op in beweging te komen.  
Kortom, de Daad bij het Woord te voegen.  
 
Hij was een begenadigd prediker en maakte daar veel werk van.  
Een uur studeren voor een minuut preken, vertrouwde hij me eens  
toe. Met tegenzin aanvaardde hij de opdracht van de kerkenraad om systematisch uit de Heidelbergse Catechismus te 
preken. Hij pakte de handschoen op en deed dat origineel en met verve. De vragen en antwoorden uit de zestiende eeuw 
verbond hij met inzichten uit de moderne theologie en de problemen waar de mens in het hier en nu zich om bekommerde. 
Nog goed herinner ik me ook zijn preek – over Jona in Ninevé – naar aanleiding van het rapport ‘Grenzen aan de groei’ van 
de Club van Rome (1972). Als we de exponentiële groei – en de daaraan verbonden uitputting van grondstoffen, 
milieuvervuiling en ongelijkheid in de wereld – niet zouden weten te temmen, zou het binnen 40 jaar met de wereld gedaan 
zijn. Kortom, bekeert u. Het kan, zoals Ninevé liet zien. (En zoals de wereld nadien ook – weliswaar nog maar een beetje – 
heeft laten zien.)  
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Van Verseveld bracht dus ook de grote wereldproblemen op de kansel en in de gemeente. Het werelddiakonaat werd op 
poten gezet. En met succes. De gemeente was enthousiast over het project van Jan van Arkel in Pakistan, de kerk kwam in 
actie en gaf gul. Op een gemeenteavond over oorlog en vrede werd een realistische film vertoond over een gefingeerde 
kernaanval op Engeland. Ik heb zelden zoveel Gereformeerde verslagenheid en tranen in de oude consistorie bij elkaar 
gezien. Iedereen was tegen kernbewapening en zou die nacht slecht slapen. Toch werd de volgende morgen hier en daar al 
de vraag gesteld of de discussie niet wat minder confronterend had kunnen worden ingeleid of zijn we beet genomen….. 
 
Van Verseveld praktiseerde wat hij preekte. Hij werkte hard en leefde sober. Hij reed in een oude eend, waarvan de bodem 
stevig lekte. Ik vreesde natte voeten als ik op een regenachtige zaterdagmorgen met hem mee reed naar Ottoland voor de 
belijdeniscatechisatie. Dominee met auto gingen door het leven als ‘vliegend Evangelie’.  
 
Ook demografisch was de kerk in die jaren flink in beweging. Er kwam meer jeugd en een eigen GJV. Weldra ook clubwerk. 
De vrouw kwam in het ambt. Deze groei en ontwikkeling werden verder versterkt door de vele Gereformeerden uit den 
lande die een nieuw huis zochten en vonden in de Schans te Hoornaar.  
Hand in hand kameraden!? Niet helemaal. Oudere broeders en zusters schreven een brief aan de kerkenraad dat het met 
die bijzondere diensten van de dominee een flink tandje minder moest, zowel in aantal als qua vorm. Toen wij als GJV daar 
lucht van kregen, schreven wij prompt ook een brief om dit pleidooi te verijdelen. En we legden met de dominee het 
loodje….. Maar het zaadje was gezaaid! 
 
Dus toch een beetje een generatiekloof. Dat uitte zich ook in de grief van ouderen dat de dominee zo weinig op bezoek 
kwam (dat waren ze in Noordeloos vroeger heel anders gewend). Zijn antwoord was steevast: ‘gezonden hebben geen 
geneesheer nodig’. Dat hij de zieken wél bezocht heb ik zelf in hoge mate ondervonden toen ik herstelde van een ernstig 
bromfietsongeluk. Toen ik weer ‘boven Jan’ begon te komen deed hij zelfs een serieuze poging om mij voor de studie 
theologie te interesseren (hij had de foldertjes al bij zich).  
 
Ik vat samen. Dominee Van Verseveld was in die tijd de juiste man op de juiste plaats. Hij heeft de gemeente bij de oren 
gepakt en rijp gemaakt voor de nieuwe tijd. Met de Bijbel stevig omarmd, liet hij ons anders zien en doen. Hij heeft ons 
gevormd (hervormd?) en ons veel bagage meegegeven om op reis te gaan en behouden aan te komen. Schrijver dezes die 
toen 15 -21 jaar was, had dit niet willen missen. De Ontmoetingskerk is hem veel dank verschuldigd. 
 
Boven de kaart stond ‘In goede machten liefderijk geborgen verwachten wij getroost wat komen mag…’. Dat het zo moge 
zijn voor hem en zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. 

Hendrik van Vuren 
 

Bericht van de bouwplaats 
 

Moderne profeten 
 

Op 12 maart vindt de eerste van twee zondagavondgesprekken plaats over moderne profeten. In de podcast  
‘Moderne profeten’ wordt het verhaal verteld van acht bekende christenen uit de moderne tijd.  
Ze leefden allemaal in maatschappelijke crises. Hun leven had een geheim, een profetische kracht. Kunnen we 
daar de vinger op leggen: waar haalden ze het lef vandaan? Waarom zeiden ze wat ze zeiden, en deden ze wat ze 
deden?  
Op 12 maart luisteren we naar en spreken we over het verhaal van Jacques Ellul, Frans jurist en protestants 
theoloog. Een bijzonder interessante man. 
Probeer vooraf de podcast te beluisteren:  
www.eo.nl/podcasts/moderne-profeten  
 
 
Zondag 12 maart 19.30 uur - 21.00 uur 
Opgeven: bouwplaats@ontmoetingkerk.nl 
 

Annemiek en Henk 
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Huispaaskaars 2023 
 
Vanaf aanstaande zondag 19 februari t/m 5 maart kan de paaskaars weer besteld worden. 
Het bestelformulier ligt op de statafel in de hal van de kerk. 
 
Voor de kerk wordt paaskaars reliëf C  besteld: VREDE. 
Met het moderne ontwerp op de paaskaars ‘vrede’, willen we de LIEFDE en HOOP  van de bewoners van de vijf 
wereldcontinenten uitbeelden, voor eeuwige vrede. Een thema dat dit jaar helaas nog steeds actueel is. 
 
Reliëf  A: ark van Noach 
Reliëf  B: Agnus Dei 
Reliëf  C: Vrede 
Reliëf  D: Vredesduif 
Reliëf  E: CHI-RHO-Kruis 
 
Maten en prijzen: 
Model A: 30 cm.  € 40,00 / 40 cm.  € 50,00 /  60cm.    €85,00. 
Model B.C.D.E.  25 cm.  € 24,50 / 30 cm.  €32,00/  40 cm.  €40,00 / 60cm.  € 70,00. 
De kaarsen worden thuis bezorgd. 
 
Nelly Attema en Marian Verburg. 
Tel: 06-51570673/06-51125819. 

 

 

 

 


