
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 12 maart 
3e zondag 40-dagentijd 
09.30 u. ds. M. Klaasse-Mesch uit 
Andel 
Collecte voor de kerk 
 

Zondag 19 maart 
4e zondag 40-dagentijd 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
18.30 u. Zondagavondspecial  
door Commissie Eredienst 
Collecte voor KIA-Moldavië 
 

Organist/pianist 
Hans Arnold 
 

Ouderling van dienst 
Henk Voormolen 
 

Lector 
Gerry Bronkhorst 
 

Kinderwoorddienst 
Maartje en Iris Vlot 
 

Kinderoppas 
Margreeth den Oudsten en  
Maartje van Wijk 
 

Koffie schenken 
Jos en Hannie de Groot 
 

 

 
 

 

Kerkbloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij 
drie jarigen:  
mw. G.W. Buitendijk,  
mw. F. Blokland- Groen 
dhr. M.D. Vink  
Nog van harte gefeliciteerd! 
Amel en Emma Advokaat kregen 
bloemen als nieuw ingekomenen. 
Van harte welkom! 
En Dion en Ellis Ista kregen  
bloemen ter bemoediging.  
We denken aan jullie. 
 

Collecteopbrengst  

 

 
 

5-3 kerk: €  225,91 
8-3 kerk: € 184,60 
 

Jarig in maart 
20-3 mw. T.I. Rol-van der Loon 
 

 
 
 

 

Lief en Leed 
 

Er waren én zijn grote zorgen om Nico Verheij. 
Hij werd zondag opgenomen in het 
Beatrixziekenhuis, maar verslechterde in de 
loop van maandagavond zo erg, dat hij naar 
het Erasmus MC in Rotterdam is gebracht en 
daar uiteindelijk opgenomen op de IC. 
Ondertussen is hij overgeplaatst naar een 
HighCare-afdeling. Er is al veel voor hem 
gebeden en ik hoop dat u meedoet in dat 
gebed. Om hoop, bewaring, moed en kracht 
voor Nico, voor Willeke en hun gezin en voor 
wie om hen heen staan.  
 
Voor Gonny Heikoop kwam eerder dan 
verwacht een oproep voor een nieuwe knie. 
Die zit ondertussen op z’n plek. Ze weet wat 
haar wacht aan ongemak en revalidatie. Dat 
maakt het niet eenvoudig. Juist daarom: 
geduld, moed, kracht en lieve aandacht 
gewenst, op weg naar ‘op de been komen’.  
 
Er is best veel zorg in de gemeente. Om 
wachten op onderzoeken, onzekerheid over 
uitslagen, om mentale belasting. Ik hoop dat 
we oog houden voor elkaar! 
 
Vanaf vandaag (vrijdag 10 maart) heeft de 
Christelijk Gereformeerde Kerk, na een vacante 
periode van bijna anderhalf jaar, weer een 
eigen predikant. Op vrijdagavond is ds. 
Voorwinden bevestigd en heeft intrede 
gedaan. Namens de beide andere kerken heb 
ik een woord van welkom gesproken en 
gemeente en predikant een gezegende tijd 
samen gewenst.  
 
Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

 

Komende week begin ik met een cursus. Ik zal dit 
kalenderjaar zes keer drie dagen in de Abdij van Berne 
zijn, in gesprek over ‘Zorg voor de ziel’. Met twee 
begeleiders en twaalf collega’s verdiepen we ons 
geestelijke begeleiding, door inleidingen, gesprekken, 
Emmaüswandelingen en stilte. Natuurlijk leven we met 
het ritme van de broeders van de Abdij. Dat betekent 
dat om 7.00 uur het ochtendgebed begint. De eerste 3-
daagse is van maandag 13 tot woensdag 15 maart. 
 
Ik moest voor de voorbereiding van de driedaagse 
denken aan woorden van Toon Hermans, in zijn 
Gebedenboekje: 
 

Heer, ik sluit mijn ogen, 
even is het stil. 
Ik probeer aan U te denken, 
even maar,  
wachten of er een vonkje  
van Uw liefde 
opvlamt in mij. 
En als U mijn gedachten zegent 
voel ik Uw nabijheid  
en de stilte  
raakt mij weldadig aan.  

 
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. 
 

 

 

↑ Preek van de leek ↑ 
 

Op zondag 19 maart 2023 verzorgt de commissie eredienst 
weer de 'Preek van de Leek'.  
Deze keer ontvangen we Michael van Hoorne, directeur van 
Van Hoorne Entertainment. We zijn erg benieuwd naar zijn 
verhaal.  
De collecte is deze avonddienst bestemd voor de stichting 
Lach voor een Dag. Deze stichting verzorgt voor (terminaal) 
zieke kinderen wensdagen: voor één dag worden de kinderen 
verwend om zo hun ziekte voor even op het tweede plan te 
zetten. De organisatie van dit soort dagen kost erg veel geld. 
Zie voor meer informatie: www.lachvooreendag.nl. We 
bevelen de collecte van harte bij u aan en zien uit naar een 
fijne dienst! 
 
 
 
 

 

Dank! 
 
Bedankt voor de kaarten, telefoontjes, bezoeken en 
gesprekken de afgelopen maanden. 
Het gaat weer goed na de ziekenhuisopname en Leo 
voelt zich inmiddels steeds meer op zijn plek in de 
Tiendwaert. De betrokkenheid en aandacht van 
gemeenteleden heeft ons heel goed gedaan. 
  
Hartelijke groet, 
Leo en Marry Schouten 
 

 

 

 

Vooraankondiging 

 

 

Kerkklokradio 

Op 15 maart verzorgt Arie Slob om 21.00 uur een korte meditatie over het thema 

Kiezen en Samenwerken. 

 

http://www.lachvooreendag.nl/


 

 

 

 

Terugblik gemeenteavond woensdag 9 maart 2023 

Afgelopen woensdagavond was er aansluitend aan de Biddagdienst een gemeentevergadering. De kerkelijke financiën zijn 

vaste prik op deze gemeenteavond in maart. Aan bod kwamen de jaarcijfers van jeugdwerk, de diaconie, het project, 

plaatselijk missionair werk en de kerk. Er zijn mooie dingen gerealiseerd in 2022! Zoals de verbouwing van de jeugdruimte, 

de zonnepanelenactie voor de verduurzaming van de kerk, het Geef warmte door-fonds waar veel geld in is gestort en een 

mooie opbrengst voor ons project in Moldavië. En over dat Geef warme door-fonds: we kunnen daar nog veel meer 

mensen mee helpen dan we nu doen. Ideeën?   

Avonturen aan boord  
 
Na de financiën was het woord aan Simon Bor, die ons vertelde over de vier maanden die hij, Marieke en hun kinderen 

doorbrachten aan boord van de Global Mercy, een van de twee ziekenhuisschepen van Mercy Ships. Als medisch 

technicus hielp Simon bij de realisatie van het schip, terwijl Marieke voor de kinderen zorgde. Mercy Ships verzorgt 

medische zorg, landbouwcursussen en trainingen van lokaal medisch personeel. Ze realiseren planbare medische zorg 

voor mensen die hier geen toegang toe hebben. Denk aan plastische chirurgie, oogoperaties en tandheelkundige hulp. Het 

was indrukwekkend om te horen en zien hoe vrijwilligers van over de hele wereld zich vanuit Gods liefde inzetten voor 

medische zorg voor ieder mens.  

Lees meer over de avonturen van de familie Bor op www.boraanboord.nl 

Lees meer over Mercy ships op www.mercyships.nl. Doneren kan ook via deze site. 

 
Tot slot  
Het gehele verslag van de gemeenteavond kunt u opvragen bij de scriba via scriba@ontmoetingskerk.nl.    
 

Kinderwoorddienst in de veertigendagentijd: 

Verander je mee? 

Vorige week hebben we wel een échte verandering 

gezien: we hebben mevrouw Sombermans helemaal 

opgevrolijkt. Dat lukte heel goed! Deze zondag gaan we 

het verhaal lezen van een bijzondere ontmoeting tussen 

Jezus en een vrouw bij de waterput. Wat zou dat te 

maken hebben met veranderen? De 'veranderaar' komt 

zeker weer langs en dan gaan we het horen. 

 

http://www.boraanboord.nl/
http://www.mercyships.nl/
mailto:scriba@ontmoetingskerk.nl


 

 

  

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?  
 
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  
 
 

Uitleg bloemen  
3e zondag 40-dagentijd 
 

De woede van Jezus die ontstaat als hij in de tempel komt 

en de chaos die hij daar ziet is terug te brengen op de 10 

Geboden van het Verbond door God aan Mozes gegeven. 

In Exodus 20: 1-17 luidt het vierde gebod:  ‘Houd de Sjabbat 

in ere’. Het accent in de schikking ligt daarom op de 10 

geboden. 

Er is een driehoek gemaakt met 10 stukken berkenstammen, 

voor elk gebod één. 

Waardoor er een omgekeerde piramidevorm is ontstaan, 

van mos en crocusbolletjes op de bovenkant om als het 

ware een nieuwe schepping zichtbaar te maken. 

 

Doris en Els 

 

Column 

Nog even Coconnen 

Yes! de M van maandag, tevens M van moed. Moed, door de zon gul de erker in gestraald. Ik hoor m’n kleindochter 

rommelen in de badkamer. Ze is zowaar weer een keer hier en net als vroeger op maandag…, dus de dag kan niet meer 

stuk.  

Zonder zon schiet ik onvermijdelijk automatisch op de waakvlam…. Nog steeds geen sprietje groen in de bomen, vooral de 

pas geknotte wilgen ogen zo mistroostig als concentratiekampgevangenen. Het gezang van de merel lijkt nog ver weg… 

Rondom huis scharrelen tussen resten herfstbladeren in de borders aardig wat eksters en andere vogels hun kostje bij 

elkaar. Er ligt genoeg. Alles proberen op te ruimen is onzin en onbegonnen werk. Na vermenging met  grond ontstaat 

bovendien vanzelf  compost voor nieuwe planten. Die eksters zijn leuk om te zien, maar ik denk onwillekeurig hoe ze 

straks onverbiddelijk weer nieuwe vogelnestjes leeg roven… De natuur is wreed…   

Met hun kuifjes wapperend in de wind- (‘Kíjk punkies!’ zei m’n  dochter)- duiken een paar futen naar vis en twee zwanen 

glijden statig voorbij, hun veren als opgestoken zeilen.  

Door die maartse buien in de lucht lijkt m’n rug niet meer warm te worden. Ieder in de eigen knusse molshoop coconnen 

we gestaag door… Nog éven… Toch neemt onderweg naar Pasen het licht dagelijks toe en blijven aan het eind van de dag 

de gordijnen langer open.  

 

Zo leuk om rond een uur of zes, half zeven een stuk of  

wat fazanten op het landje aan de overkant hoog de  

bomen en struiken in te zien fladderen om er de nacht  

door te brengen.  

 

Roos 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk in maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? Er zijn deze 
maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er meer over. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tienerkerk 
 
Zondag 12 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je 
naar de kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze 
viering.  
Dit keer worden we ‘Aan tafel’ beïnvloed door positiviteit door een bijzonder 
persoon. Is het een wonder of worden we voor de gek gehouden? 
 

Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie/thee en krentenbollen 
staat weer klaar.  Schuif jij ook aan? Je bent uitgenodigd! 

CLUB 

Op woensdag 15 en woensdag 29 maart is er weer clubavond. Op 

15 maart zal er een buitenspel gedaan worden. Het belooft weer 

een gezellige avond te worden. 

 

SAVE THE DATE, vrijdagavond 

24 maart! 

Hou vrijdagavond 24 maart alvast vrij in je 

agenda, want dan organiseren we HUNTED voor 

de jeugd vanaf de brugklas! Je kent HUNTED vast 

wel van TV. Meer informatie volgt binnenkort. 

Geef je alvast op bij één van de 

Jeugdouderlingen; Jonneke of Elvira.   

 

Opvoeden in Geloof 
Woensdagavond 22 maart organiseren we de avond 
‘Opvoeden in geloof’ van 20:00 – 21:45 uur.  
 

Je hebt je kind laten dopen. Daarbij heb je een gelofte 
uitgesproken: dat je je kind wilt voorgaan op de weg van 
Christus. Hoe doe je dat eigenlijk?  Wat betekent dat 
voor jou en je kind? Wat vind je het meest wezenlijk om 
door te geven aan geloof, hoop en liefde?  
Op deze avond gaan we met elkaar in gesprek over 
opvoeden in geloof. De avond is bedoeld voor ouders 
van kinderen van 0 tot 10 jaar. Opgeven kan bij de 
jeugdouderlingen Jonneke & Elvira of predikant Annette 
Driebergen. 
 
Namens de Jeugdouderlingen, 
Jonneke Verhaar en Elvira van Mourik 

 


