
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 5 maart 
2e zondag 40-dagentijd 
09.30 u. mw. N. Rijneveld-Schep 
uit Lopik 
Collecte voor de kerk 
 

Biddag, woensdag 8 maart 
19.30 u. mw. G. Bijl-Bor 
Collecte voor de kerk 
 

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

Organist/pianist 
Pim Lodder, ook op Biddag 
 

Ouderling van dienst 
Arie Harrewijn 
Biddag:  Gerdien van Mourik 
 

Lector 
Arie Harrewijn 
Biddag: Conny van Tussenbroek 
 

Kinderwoorddienst 
Liesbeth van Halm 
 

Kinderoppas 
Mirjam Wallaard en  
Lieke van den Brakel 
 

Koffie schenken 
Paula en Aart de Jong 
Biddag: Antoinette en Dick van der 
Garde 
 

 

 
 

 

Kerkbloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij 
mw. M. de Groot-Verhoef, met de 
hartelijke felicitaties voor haar 
verjaardag. 
 

Collecteopbrengst 26-2 

 

 
 

KIA-werelddiaconaat-Zambia 
€ 476,50 
  

Jarig in maart 
5-3 mw. F. Blokland-Groen 
10-3 mw. Nathalie de Gans 
20-3 mw. T.I. Rol-van der Loon 
 

 

 
Heeft u zegels over van de  
boodschappenpakketactie van 
de Plus? De voedselbank wil ze 
graag hebben. U kunt ze 
inleveren bij Conny van 
Tussenbroek. 
 

 

Lief en Leed 
Petra Bredenhof is opgenomen in het 
ziekenhuis. We bidden haar kracht toe en 
denken aan haar en haar gezin.  
 

Het is een spannende tijd voor degenen die 
wachten op uitslagen van onderzoeken, of die 
in fase van onderzoeken zitten. Wij bidden u 
kracht en sterkte toe en hopen op een goede 
uitslag.  
We zijn op weg naar Pasen. We volgen de weg 
van Jezus, een lijdensweg. In de 
veertigdagentijdkalender gaat het ook over de 
worstelingen in de woestijn. Annette preekte 
daar afgelopen week ook over. De 
worstelingen in je eigen leven kunnen zwaar 
zijn en niet altijd zichtbaar voor een ander. 
Laten we bidden voor de mensen die in een 
woestijn leven.  
 
Soms kan één bloem al genoeg  zijn 
om het landschap op te fleuren. 
Soms kan één woord  al genoeg zijn 
om je hele dag goed te maken. 
Soms kan één moment  van geluk sterk genoeg 
zijn om de zin van het leven te hervinden. 
Dat Pasen dit jaar de verandering mag brengen  
die ons leven nodig heeft.  
 
Van uw ouderling   
Anita Wallaard 
 

  * * * 
 
 

Laatste mogelijkheid inleveren PAASGROETEN 
kaarten. 
Wanneer u nog een kaart van de 
Paasgroetenactie thuis hebt liggen, is er op 
zondag 5 maart de laatste gelegenheid om 
deze in te leveren. 
De Diaconie 
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Karel Eykman 

 

 

Van de ouderlingen 
 

Als ouderlingen zijn wij verbonden aan een wijk waar 
we de mensen ontmoeten die lid zijn van onze 
gemeente. Daar komen soms mooie, boeiende en 
inspirerende gesprekken uit voort. Het is mooi om te 
horen wat mensen bezig houdt in het geloof en in het 
dagelijkse leven. Je deelt de mooie dingen met elkaar 
maar ook de verdrietige. Je bent als ouderling samen 
met je wijkbezoekers en diaken een team en je zorgt 
voor de pastorale zorg.   
Iedereen krijgt verschillende keren per jaar een groet, 
een goody bag en de kerkgids  uitgereikt. Het mooie 
van het ouderlingenambt is dat je samen met andere 
werkt aan de opbouw van de kerk waarbij oog is voor 
de mensen om je heen. Gelukkig is het omzien naar 
elkaar niet alleen een taak van de ouderlingen en het 
wijkteam maar van heel de gemeente, want dat kunnen 
wij niet alleen.  Hoe mooi is het om als Gods kinderen in 
de voetsporen te kunnen gaan van Jezus die zo’n mooi 
voorbeeld voor ons is. 
 

Conny en Anita 
 

 
 
 

‘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! 
 

 
 

 

 

 

 

 

Projectbarometer 

 

 

 

 

Laatste mogelijkheid inleveren PAASGROETEN kaarten. 
Wanneer u nog een kaart van de Paasgroetenactie thuis hebt liggen, is er op zondag 5 maart de 
laatste gelegenheid om deze in te leveren. 
De Diaconie 
 

De projectbarometer is in 
februari weer met 
€578,56 gestegen. 
Op 8 februari was de 
totaalstand voor de 
diverse projecten in 
Moldavië €4726,18. 
Een heel mooi resultaat! 
Nu in maart ook de 
buitentemperatuur 
stijgen gaat, laten we met 
elkaar ook onze 
projectbarometer weer 
doen stijgen? 
 

Namens de 
projectcommissie en Kerk 
in Actie, hartelijk dank 
voor al uw giften. 
De Projectcommissie  
 

mailto:scriba@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

 

Uitleg bloemen 2e zondag 40-dagentijd 

Drie berkenstammetjes verwijzen naar Mozes, Elia en 
Jezus op de berg. 
De ijle bloemetjes van de tak verwijzen naar de Elia-Brem. 
Onder de bremstruik beklaagde hij zich. Naast deze 
verwijzing staan de drie stammen ook symbool voor de 
Drie-enige God.  
 
Els Vlot 
 

 

Kinderwoorddienst in de veertigendagentijd: 

Verander je mee? 

Vorige week hebben de kinderen kennis gemaakt met de 
'veranderaar' die in de kerk kwam. Deze 'veranderaar' gaat 
de kinderen een beetje helpen bij het thema: verander je 
mee? Vorige week ging het over 'nee' zeggen tegen iets 
wat je niet (meer) wilt, maar deze week gaat het juist over: 
waar ga jij van stralen? In het verhaal dat we lezen lijkt 
Jezus écht te gaan stralen. Dus in de kinderwoorddienst 
hopen we ook dat iedereen gaat stralen! 
 

Huispaaskaars 2023 
 
Tot en met 5 maart kan de paaskaars nog 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 
 

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  
 
 

 
Jacques Ellul 

 

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 beloofd 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.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercy Ships 

Tijdens de gemeenteavond op woensdag 8 maart zal Simon vertellen over zijn werk bij Mercy Ships. Hij zal een inkijkje 

geven in het leven aan boord en laten zien welke bijdrage hij heeft kunnen leveren op het ziekenhuisschip. Tussen de 

verhalen door zal er een quiz zijn om jullie kennis over Mercy Ships te testen.  

Tot woensdag? 

Groet, Simon, Marieke, Isa en Joas Bor 

 

 

Opvoeden in Geloof 

 
 

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 

 

 

 

 

 
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?  
 
 


