
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 19 maart 
4e zondag 40-dagentijd 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
18.30 u. Zondagavondspecial  
door Commissie Eredienst 
Collecte voor KIA-Moldavië 
 
Zondag 26 maart 
5e zondag 40-dagentijd 
Dienst met doventolk 
09.30 u. dhr. H. Borghuis uit 
Deventer 
Collecte voor de diaconie 
 

Organist/pianist 
Peter Veen 
Avond: Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Henny Kool 
 

Lector 
Yvonne Kazen 
 

Kinderwoorddienst 
Marijke Buizert en Paula de Jong 
 

Kinderoppas 
Cora en Ariëlle Klein 
 

Koffie schenken 
Kees Hoeksma en Wim van der Ham 
Avond: Rudolph en Aty de Jong 
 

 

 
 

 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
mw. Gonnie Heikoop. Ze is 
herstellende van een knieoperatie. 
Van harte beterschap! 
 

Collecteopbrengst  

 

 
 

12-3 Kerk: € 262,50 
 
 

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

 
 
 

 

Lief en Leed 
Nico Verheij is nog in het Erasmus MC op de 
afdeling HighCare. Hij gaat met kleine stappen 
vooruit. In zijn ogen zijn het echt minuscule 
pasjes, maar wie zich realiseert hoe hij eraan 
toe was, kan niet anders dan dit herstel met 
verwondering en dankbaarheid bezien. Tegelijk 
is duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is. 
Daarom blijven we bidden voor hem, voor 
Willeke en voor wie bij hen horen, om moed, 
geloof en hoop.  
 

Tot ieders schrik overkwam het Jan van der 
Meulen afgelopen zondag opnieuw, zomaar, 
uit het niets, een tia. Dat betekende weer 
opname in het ziekenhuis. Gelukkig was dat 
van korte duur en is er ook alweer iets van 
herstel. Dat is een goed teken. Tegelijk is er 
natuurlijk zorg, want elke ‘aanslag’ in zijn 
hoofd is ook iets van achteruitgang. We leven 
mee met Jan en Fie en bidden voor hen om 
kracht. 
 

Het wordt een bijzondere zondag voor Jiska en 
Ronald de Groot-Wallaard. Hun dochter Fleur, 
geboren op 4 december 2022, wordt gedoopt. 
Het water van de doop zullen we gieten als 
teken van Gods verbondenheid met mensen, 
als vreugdevolle bevestiging voor hen beiden, 
voor wie bij hen horen en natuurlijk voor ons 
als gemeente. (zie volgende pagina) 
 

Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

 

Vorige week schreef ik dat ik drie dagen naar de Abdij 
van Berne ging. Ik had geen idee dat daar behoorlijk 
geschiedenis is geschreven door de Ontmoetingskerk. 
Broeder Peter Damen reageerde zeer enthousiast toen 
hij hoorde dat ik predikant in Noordeloos ben. Hij zei: 
‘Wil je met een toeter door het dorp gaan om te zeggen 
dat ik nog steeds van Noordeloos houd?’ Hierbij dus.  
 

Zijn enthousiasme was vermakelijk. Ik kijk uit naar 
verhalen over ervaringen in het klooster in Heeswijk. 
Wie weet kan ik daar een volgende keer iets over delen 
met hem. Hierbij dus een uitnodiging: 
schrijf me gerust wat je in je hart hebt bewaard over de 
dagen in Heeswijk-Dinther. 
 

In het magazine van de 40-dagentijd staat bij het thema 
van komende zondag het volgende gedicht: 
 
 Hij wil ons als zijn bondgenoten 
 
 Zien is aandacht 
 voor alles wat we meemaken. 
 Het is dieper ingaan  
 op wat er in deze wereld gebeurt. 
 Zien is je bewust worden 
 van de noden van de mensen. 
 Het is ook zien dat onze maatschappij 
 armoede voortbrengt en in stand houdt. 
 Bewustwording is met velen 
 hardop meedenken 
 om de echte oorzaken van onrecht en zorg 
 in de wereld te ontmaskeren.  
 
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. 
 

 

 

Bij de dienst van komende zondag 
 
Op deze 4e zondag in de Veertigdagentijd gloort al iets van 
de kracht van Pasen ons tegemoet. De zondag heet  van 
oudsher zondag ‘Laetare’, ‘verheugt u’. Dat doen we op 
deze zondag zeker, nu er wordt gedoopt. Dopen is in eerste 
instantie vreugde voor de doopouders en hun familie en 
vrienden, maar tegelijk altijd voor de gemeente die in die 
blijdschap mag delen en zichzelf opnieuw bevestigd weet in 
haar verbond met de Eeuwige God. 
We lezen op deze morgen met de kinderen mee uit 
Johannes 9. Jezus ontmoet een blind mens en geneest hem. 
Vervolgens ontstaat een verwarrend gesprek over kijken, 
zien en niet zien, echt thema’s die bij de evangelist 
Johannes horen. Het thema van de dienst: ‘Kijk eens goed!’ 
Natuurlijk is ook de ‘veranderaar’ weer van de partij! 
Van harte uitgenodigd om samen te vieren, te zingen, te 
leren, te bidden en God en elkaar te ontmoeten. 
 
Annette Driebergen  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte ochtenddienst project Moldavië 
Geef via de collecte voor Kerk in Actie aan ouderen en jongeren in Moldavië de zorg en aandacht die niemand anders hen 
kan geven.  
Van harte aanbevolen! 
 

De projectcommissie 

 



 

 

 

 

 

Uitleg bloemen  
4e zondag 40-dagentijd 

 

 
De berkenstammen staan bij elkaar om een groep aan 

te geven. Van de bloembollen is eigenlijk alleen nog 

maar het loof te zien - de diepere betekenis van het 

wonder is immers nog niet zichtbaar. Of zien we daar 

tóch een uitlopende bol in het midden als beeld van de 

eniggeboren Zoon?! 

Doris en Els 

 

 
 Preek van de leek  
 

Zondagavond 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! 
 

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. 

 

 

Kinderwoorddienst in de 

veertigendagentijd 

Verander je mee? 

Hopelijk heeft de 'veranderaar' komende zondag iets meer 

zin om langs te komen, want afgelopen zondag had de 

'veranderaar' er duidelijk niet zo'n zin in. Gelukkig kwam 

dat toch nog goed. Het zou wel fijn zijn als er in ieder geval 

kinderen komen luisteren naar het verhaal, want zondag 

wordt een mooi verhaal verteld over een blinde man die 

door Jezus wordt geholpen. De man wil graag weer zien. 

Dat vinden we allemaal fijn toch? En misschien kun je ook 

wel een beetje veranderen door anders naar de wereld om 

je heen te kijken! 

 

          

 

 

Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
Datum: woensdag 22 maart 2023 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: Hof van Ammers te Groot-Ammers 
Thema: Dementie en eenzaamheid 
Gastspreker: Jan Simons, voorzitter van Woonzorgcomplex 
’t Waellant in Nieuw-Lekkerland 

Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
Datum: donderdag 30 maart 2023 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: De Lingehof te Arkel 
Thema: Dementie en eenzaamheid 
Gastspreker:Jan Simons, voorzitter van Woonzorgcomplex 
’t Waellant in Nieuw-Lekkerland 
 
Toegang is gratis en U bent van harte welkom! 
 

http://www.lachvooreendag.nl/


 

 

  

       

 

 

Aangepaste Kerkdienst  
De dienst zal uitgaan van de Protestantse Gemeente Leerdam 
Datum: 30 april 2023 
Aanvangstijd: 15.00 uur 
Plaats: Pauluskerk, Europaplein 1, Leerdam 
Voorganger: Ds. H. Markus 
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. 
 

Voor verdere informatie kunt U bellen naar  
Petra de Bruijn, Commissie Aangepaste Kerkdiensten, 06-83443017 
 

Gezocht nog 23 teamleiders,  43 begeleiders en 12 koks! 

Dit Koningskind is dringend op zoek naar vrijwilligers! 

 

Jaarlijks hebben we zo’n 300 vrijwilligers nodig die een week van hun tijd en energie geven om een ander een fijne 
vakantie te bezorgen. Elke vakantie wordt geleid door een vakantieteam dat volledig bestaat uit vrijwilligers.  
 

Ben jij ouder dan 18 jaar, een teamspeler en kun je goed samenwerken met anderen? Maar ben je bovenal zorgzaam, heb 
je oog voor anderen en voor wat er gedaan moet worden? Word dan vakantievrijwilliger van Dit Koningskind. 
 

Ook ik ga deze zomer deze mooie en dankbare uitdaging aan en ga mee als begeleider met één van de reizen bij Dit 
Koningskind. 
Op dit moment is Dit koningskind nog dringend op zoek naar vrijwilligers, om mensen met een beperking een 
onvergetelijke week vakantie te bieden. 
 

Als er zich onvoldoende vrijwilligers aanmelden is men genoodzaakt reizen te annuleren. 
Kijk dus snel op: www.ditkoningskind.nl/vakanties, en meld je ook aan als vrijwilliger. 
 
Eimert Vink 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 

 


