
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 26 februari 
1e zondag 40-dagentijd 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor KIA-voorjaars-
zendingsweek (zie verderop in deze 
brief) 
 
Volgende week zondag 5 maart 
2e zondag 40-dagentijd 
09.30 u. mw. N. Rijneveld-Schep 
uit Lopik 
Collecte voor de kerk 
 
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 
Peter Veen 
 

Ouderling van dienst 
Anita Wallaard 
 

Lector 
Arianne Harrewijn 
 

Kinderwoorddienst 
Marijke Buizert 
 

Kinderoppas 
Esmiralda de Jongh en  
Nienke Sprenkeler 
 

Koffie schenken 
Dick en Marjan de Bruijn 
 

 

 

 

Kerkbloemen 
 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij 
dhr. Leo Schouten, ter  
bemoediging, 
en bij mw. S. van Gils-Rijneveld 
vanwege haar verjaardag. 
Nog van harte gefeliciteerd! 
 

Collecteopbrengst 19-2 

 

 
 

Project Moldavië: € 574,05 
  

Jarig in maart 
1-3 dhr. M.D. Vink 
2-3 mw. G.W. Buitendijk 
5-3 mw. F. Blokland-Groen 
10-3 mw. Nathalie de Gans 
20-3 mw. T.I. Rol-van der Loon 
 

 
 

 

Lief en Leed 
  

We ontvangen opnieuw nieuwe leden in onze 
kerk: Amel en Emma Advokaat-Grootendorst, 
Van Brederodestraat 16, 4225 RD Noordeloos 
willen zich graag bij de Ontmoetingskerk 
aansluiten. Natuurlijk zijn ze welkom in ons 
midden en we hopen dat ze zich zullen 
thuisvoelen bij onze geloofsgemeenschap! 
 
Het zijn spannende en intensieve tijden voor 
Dion Ista en Elles Lodder. Opnieuw zijn er 
gezondheidsproblemen voor Dion, nu rond zijn 
hart. In toch al turbulente tijden is dat extra 
belastend, want ook Elles kent de nodige strijd. 
We leven mee en bidden voor hen om moed, 
kracht en liefde van God en mensen. 
 
Verscheidene mensen wachten in deze periode 
op uitslagen van onderzoeken of ondergaan 
allerlei onderzoeken. Dat kan behoorlijke 
spanning geven. Laten we voor hen bidden. 
We denken ook aan wie moeten leven met een 
lege plaats in hun midden en daar verdriet om 
hebben.  
 
Volgende week (27 februari – 5 maart) heb ik 
een weekje vrij. In eerste instantie was dat op 
een ander moment de bedoeling. Daardoor 
staat er nu een Bakkie Troost gepland, maar 
dat gaat dus niet door. Gelukkig komen er nog 
andere uurtjes ‘koffie en Bijbel’.  
In bijzondere situaties kunt u komende week 
contact opnemen met voorzitter Henk 
Voormolen, 0183-582399 of 06-21573847 of 
met scriba Gerdien van Mourik, 0183-581080 
of 06-23601471. 
 
 

Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

 

Bij het thema van de Veertigdagentijd vond ik woorden 
van Phil Bosmans: 
 

 Een klein beetje liefde 
 kan als een druppel water zijn 

die een bloem kracht geeft 
zich weer op te richten. 
Een beetje liefde 
kan een mens genezen. 
Een mens genezen is hem helpen 
de verloren moed terug te vinden. 
Meer dan door je mond 
zal de liefde spreken 
door de zachtheid van je handen, 
de tederheid van je gelaat 
en de aandacht van je hart. 

 

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. 
 

 

 

 

Gemeentevergadering op 8 maart 

 
Na de viering op Biddag is er een gemeentevergadering.  
Voor een deel staat die, zoals elk jaar, in het teken van de 
financiën van de kerk. Uitgaven en inkomsten van kerk, 
diaconie, project en jeugdwerk worden gedeeld.  
Wie de stukken daarvoor wil ontvangen, kan zich melden bij 
onze scriba via scriba@ontmoetingskerk.nl 
 
Het tweede deel van de vergadering deelt Simon Bor met ons 
de ervaringen van hem en zijn gezin over de periode bij Mercy 
Ships. Voor zijn vertrek en tijdens zijn verblijf heeft onze kerk 
met hen meegeleefd in woord en daad. Simon komt graag 
vertellen wat deze periode hem en zijn gezin heeft gebracht.  
 
Van harte uitgenodigd! 
 

 
 

 

 

 

 

 

Bij de dienst van komende zondag 

 
 

Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd klinkt het 
verhaal van Jezus in de woestijn. We lezen het uit Matteüs 
4:1-11. Matteüs is als evangelist bijzonder betrokken bij de 
geschiedenis van het volk Israël. Dat lees je terug in het 
verhaal over de woestijnervaring van Jezus. Een tweede lezing 
bepaalt ons in deze Veertigdagentijd bij vasten. In Jesaja 58 
ontdek je dat dat niet zomaar een tijdelijke, eenvoudige keuze 
is. Het gaat wel écht ergens om.  
Het thema van de dienst delen we met de kinderen: ‘Waar 
zeg jij ‘nee’ tegen?’ Welkom! 

 

 

 

Paasgroetenkaarten uitverkocht! 
 

Vorige week meldden we dat er 19 en 26 februari een mogelijkheid zou zijn om een kaart te schrijven voor een 
gedetineerde. Deze kaarten zijn inmiddels allemaal geschreven. We hebben nog geprobeerd extra kaarten te 
bestellen, maar helaas alle kaarten zijn uitverkocht.                   
Niet vergeten de kaart in te leveren die u vorige week mee naar huis hebt genomen! 
 

mailto:scriba@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zondag 26 februari collecte voor Zending in Zambia 
 
Maatjes voor gezinnen zonder ouders 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos, met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden 
opa’s en oma’s voor deze kinderen, omdat hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden, staan veel 
weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, voor een inkomen zorgen en 
broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen, ze 
hebben ook geen tijd om maar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of 
visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden vaak in de prostitutie.      
            
De kerken worden gestimuleerd om naar deze kinderen  
om te kijken. Kerkleiders worden getraind om hen te  
begeleiden en te ondersteunen. Ook kinderen die  
gezinshoofd zijn worden geholpen, zodat ze in staat  
zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken.       
Mogen we op uw steun rekenen? U kunt uw bijdrage  
overmaken naar de bankrekening van de diaconie:  
NL82RABO 0346302838  
Hartelijk dank voor uw gift!  De diaconie 
 

 

 

Kinderwoorddienst in de 

veertigendagentijd:  

Verander je mee? 

 

De veertigendagentijd start deze week. In de kinderwoorddienst 

heeft deze periode het thema: verander je mee? Hoe doe je dat 

eigenlijk: veranderen? Wat kan er allemaal veranderen? Wat staat 

erover in de bijbel? Zondag in het verhaal zegt Jezus in ieder geval 

heel duidelijk 'nee', want om te veranderen is het ook goed om te 

weten wat je níét wilt. De kinderen krijgen trouwens wel wat 

hulp.... er komt bezoek! 

 

Lieve mensen van de ontmoetingskerk, 
 

Gisteren (18 februari) ben ik verhuisd naar mijn eigen huisje in Tiel. Vanmorgen ben ik naar de Ontmoetingskerk van Tiel 
geweest. Er werd gepreekt over omzien naar elkaar. Hoe treffend was dit voor mij! Ik heb in Noordeloos een warm omzien 
naar elkaar ervaren en ervoer vanmorgen een "gezien" ontmoeting. 
 

Ik wil langs deze weg iedereen bedanken voor het omzien tijdens een voor mij roerige periode in de vorm van lieve appjes, 
kaartjes met lieve teksten en fijne telefoontjes. En dankbaar dat er contacten zijn die blijven! 
 

Een hartelijke groet, 
Karin van der Horst 
 



 

 

      

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.  
Het is moeilijk om Ellul in een hokje te stoppen. Hij leefde van 1912 tot 1994. Officieel doceerde hij sociologie en 
rechtsgeschiedenis aan de rechtenfaculteit in Bordeaux. Naast sociologie, rechten en geschiedenis heeft hij een 
aanzienlijk theologisch oeuvre. Daarnaast was hij maatschappelijk zeer actief. Het motto Think global act local, 
bekend van de mondiale milieubeweging, komt uit de koker van Ellul en z'n vrienden. 
De wereld wordt niet gestuurd door het kapitaal, schrijft hij, of door politiek, maar door iets anders: door 
techniek. Niet techniek in de zin van apparaten en machines, maar in de zin van een maatschappelijk 
ordeningssysteem dat zichzelf aandrijft, voortdurend op zoek naar dat ene meest efficiënte middel, op ieder 
gebied. Dat systeem omvat niet alleen de traditionele techniek, maar ook politieke, economische en sociale 
technieken. Neem de auto. Die staat niet op zichzelf, want een auto is verweven met de wegen die we ervoor 
moeten bouwen, met de olie die we moeten importeren en met de lopende band die Ford heeft ingevoerd. Niets 
in de cultuur blijft intact waar techniek doordringt, zegt Ellul.  
 
Ellul maakte op zijn twintigste een diepe godservaring mee waarvan hij alleen maar vertelt dat het heftig was.  
Een paar jaar later sloot hij zich aan bij de kleine protestantse kerk in Frankrijk. Zijn grote inspiratiebron werd Karl 
Barth, de Duitse theoloog die zich verzette tegen het nazisme. Voor Karl Barth stond centraal dat God altijd 
buiten onze menselijke systemen staat, maar daar wel op ingrijpt. Dat maakte indruk op Ellul, die juist begon te 
ontdekken hoe gesloten onze systemen zijn.  
Een bijzonder interessante man die aanleiding geeft tot  
veel gespreksstof 
 
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 annemiek@woninginrichtingbos.nl; 
Henk hvachterberg@me.com  
 
 

Hierbij de uitleg van de bloemen/bloemstuk 1ste zondag van de 40 dagen tijd. 
‘De verzoeking van Jezus.’ 
De brug van berkentakken staat symbolisch voor de 40 dagen die Jezus doorbrengt in 
de woestijn. 
De klimop over de brug staat als verbeelding van Gods trouw aan zijn verbond met 
de aarde. 
Een brug slaan naar het nieuwe verbond tussen God en de mensen: een overgang 
van de oude naar de nieuwe tijd. 
 

Els en Doris 

 

 
Jacques Ellul 

http://www.eo.nl/podcasts/moderne-profeten
mailto:bouwplaats@ontmoetingkerk.nl
mailto:annemiek@woninginrichtingbos.nl
mailto:hvachterberg@me.com


 

 

 

Terugblik ‘Aan tafel’  
 

Op zondag 19 februari stonden beide diensten in het teken van ‘Aan tafel’. Met de kinderen vierden we de 
Maaltijd van de Heer. Het was ontroerend om samen in een grote kring te staan en de kinderen met veel 
toewijding het brood te zien delen! 
Een kleine impressie: https://myalbum.com/album/XFG42xPN8WWT/ 
 

 

 

Tijdens de ZondagAvondSpecial gingen we letterlijk met elkaar aan tafel. Iedereen bracht iets mee om te delen. 
Dan blijkt er altijd weer overvloed te zijn. Er was ruimte voor gesprekken aan tafel. De maaltijd werd omlijst met 
gebed, lezing, verhaal en liederen.  

 

 
 

Iets ervan terugzien kan via: https://myalbum.com/album/s67xcTTqmEbP/ 
 

https://myalbum.com/album/XFG42xPN8WWT/
https://myalbum.com/album/s67xcTTqmEbP/


 

 

Spaardoosjes 40-dagentijd 

Het thema van de 40-dagentijd is ‘Uit liefde voor jou.’ Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de 40-dagentijd kunt u meesparen met het spaardoosje van Rainbow  
om mooie projecten van Kerk in Actie te ondersteunen, waarin mensen  
omzien naar elkaar.  
 
Zondag 26 februari zal Rainbow bij de uitgang staan en kunt u een  
spaardoosje meenemen en deze met Pasen weer inleveren.  
Spaart u/sparen jullie mee?  
 
Hartelijk dank alvast.  
 
Ook namens Rainbow,  
De diaconie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien 
hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn 
leven uit liefde voor mensen. In de Veertigdagentijd geven we Zijn 
liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. De 40 dagen voor 
Pasen zijn voor steeds meer mensen een tijd van vasten. Mensen 
besluiten voor 40 dagen geen alcohol, vlees of suiker meer te 
eten. Of ze laten hun telefoon wat vaker op afstand liggen. Dat 
spaart geld en tijd uit, dat kan worden gegeven aan anderen.                 
 

 

Column 

Ontmoetingsduif 
 
Wat een ellende in de wereld, ten hemel schreiende berichten, hartverscheurende beelden…. Je kunt er intens 
machteloos en verdrietig van worden. Ik geloof/weet dat ‘Gods Koninkrijk’ binnenin ons nu reeds echt te 
ervaren is, maar we bevinden ons nog heel duidelijk aan deze zijde van de streep! Onwillekeurig merk ik bij 
mezelf nieuws vermijdend gedrag… Als een soort struisvogel.  
In deze tijd voor Pasen, bijna altijd zonder echte winter en nog geen lente, zijn lichtpuntjes ver te zoeken. 
Wanneer de zon ontbreekt lijkt het leven de adem in te houden… Het liefste sprong ik met een grote polsstok 
over deze grijze nikstijd heen. 
En als ze er zijn, die lichtpuntjes…. manifesteren zich veelal kleinschalig. Misschien maar goed, omdat we dat 
formaat kunnen bevatten.  
 
Zoals onze Ontmoetingsduif….. Nog niet gezien?  
Bijna elke kerkdienst te spotten, buiten zittend op  
een pilaar, of af-en-aan vliegend, hoog voor het  
zijraam naast het orgel. Als vredessymbool. 
Soms lijkt het of hij binnen wil komen fladderen.  
 
Heerlijk om naar te kijken als de dienst wat  
afleiding behoeft…. 
 
Roos 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

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.  
 

 

mailto:bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

