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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 
Ik ga U aan het hart 

 
Dank U wel, dat het U aan het hart gaat 

 de vragen die ik heb. 

Dank U wel, dat het U aan het hart gaat 
 wat mijn frustraties zijn. 

Dank U wel, dat het U aan het hart gaat 
of ik tot bloei kom.. 

Dank U wel, dat het U aan het hart gaat 

hoe ik lijd 
Dank U wel, dat het U aan het hart gaat 

wat ik ten diepste verlang. 
Dank U wel ,dat ik U aan het hart ga. 

              (Lydia Boomsma) 

 

Bericht van de kerkenraad: 

Met betrekking tot de ziekte van Marian Taalman is het 
nu definitief dat zij niet meer als predikant van onze 

gemeente door kan gaan. Er zijn gesprekken geweest 
met een keuringsarts en een arbeidsdeskundige en 

daar is uitgekomen dat Marian per 1 november 2011 
voor 100% als predikant is afgekeurd, maar nog wel 

met restcapaciteit voor andere werkzaamheden.  

In overleg met Marian is besloten dat op 
11 december 2011 om 10:00 uur een 

afscheidsdienst zal worden gehouden waarin zij zelf 
zal voorgaan. Op deze manier kan zij haar loopbaan 

als predikant op gepaste wijze afsluiten en hebben wij 

als gemeente de mogelijkheid afscheid van Marian en 
Gerard te nemen. 

Het is de wens van Marian en Gerard om het afscheid 
in de kleine kring van onze eigen gemeente te houden, 

dit betekent dat er geen uitnodigingen naar andere 
gemeenten e.d. worden verstuurd. Er is beperkt ruimte 

voor gemeenteleden om iets in de afscheidsdienst te 

doen. Wanneer u als gemeentelid iets tijdens deze 
dienst wilt doen dan kunt u dat melden bij een van 

ondergetekenden.  
Het zou fijn zijn wanneer de afscheidsdienst goed 

bezocht wordt, we hopen daarom ook op uw komst. 

Namens de kerkenraad 
Jan van der Leeden, Hans van den Hoven, 

Scriba                     Praeses 
 

 

De bloemen van deze zondag gaan… 
…naar dhr. L. Hordijk 

 
Koster 

12-11 t/m 18-11 dhr. C. Hese 
19-11 t/m 25-11 dhr. A. de Paauw 

 

 

 
Collecte 13 november 2011: Kerk in Actie: 

Diaconaat 
Koopt u wel eens een Straatkrant? Die krant van 

mensen die soms al jaren op straat leven? Die de 

rafelrand van onze maatschappij vormen? Of loopt u 
ook liever met een boog om hen heen, zoals we 

eigenlijk het liefst allemaal doen? Dakloos word je niet 
zomaar. Het overkomt je. Daklozen hebben pech, zijn 

psychisch ziek of maakten een verkeerde keuze 

waardoor zij letterlijk in de goot terechtkwamen. Kerk 
in Actie ondersteunt allerlei initiatieven om daklozen te 

helpen. Bijvoorbeeld inloophuizen, opvang voor 
mensen die uit huis gezet zijn of straatpastoraat voor 

dak- en thuislozen. Samen met diakenen, 
gemeenteleden  

en getrainde vrijwilligers helpt Kerk in Actie de 

daklozen om weer aansluiting te vinden bij de 
maatschappij. Een beschaafd Nederland pikt het toch 

niet dat er mensen op straat verkommeren? Laten we 
hen weer hoop geven. Hoop op een gewoon leven, op 

een betere toekomst. Geef daarom in de Kerk in Actie 

collecte voor Diaconaat.   
 

Laatste zondag kerkelijk jaar 
Volgende week 20 november, op de laatste zondag 

van het kerkelijk jaar, zullen we de mensen gedenken 

die het afgelopen jaar zijn overleden. 
Dit zijn: 

mevr. van Gorkum-de Boer (overleden op 12 januari) 
mevr. Bosch-de Wit ( overleden op 13 januari) 

mevr. de Gier-Graveland (overleden 17 augustus) 

 
Bloemenfonds 

Zoals U ongetwijfeld weet (of misschien wel zelf 
ervaren hebt), wordt er ieder zondag een bloemetje 

gebracht bij iemand die b.v. ziek is (of was) of zomaar, 
ter bemoediging. een teken van meeleven vanuit de 

kerk. 

Tot op heden is dit voor een groot deel verzorgd door 
mevr. Dicky Bremmer, dit doet ze al jaren. 

Zij heeft aangegeven daarmee per 1 januari a.s. te 
willen stoppen. 

U voelt hem al aankomen: wie is bereid dit stukje 

kerkelijk werk van haar over te nemen? 
U/jij kunt bij haar natuurlijk verder informatie krijgen 

of je aanmelden bij haar of bij de scriba 
 

Kerkdienst 20 november 
10.00 uur Ds. Van Bergen 

 

 
 

 



 
 

 
Agapè maaltijd  

Op zondagavond 27 november om 18:00 uur 
(let op: in het programma van V&T staat 18:30 uur) 

Toelichting: 

Van oudsher komen christenen op zondag samen rond 
Woord en tafel (brood en wijn). De vorm waarin 

christenen vieren heeft in de loop van de geschiedenis 
nogal wat wijzigingen ondergaan. De eerste christenen 

kwamen bij elkaar thuis, in zogenaamde 

huisgemeenten, en brachten zelf brood en wijn mee 
(mogelijk ook andere gaven). Zij gaven dat af voor het 

begin van de viering of droegen het aan bij het 
klaarmaken van de Tafel.  

Slechts een deel van het meegebrachte brood werd 
gebruikt en wat overbleef kreeg een diaconale 

bestemming. Men vertelde elkaar verhalen over Jezus 

Christus en vierde er de agapè maaltijd. Een agapè 
maaltijd drukt de liefdevolle verbondenheid uit van alle 

aanwezigen met Jezus Christus en met elkaar. Men 
sprak een eenvoudig dankgebed uit en vroeg daarmee 

Gods zegen over brood en wijn. 

In een latere periode werd onderscheid gemaakt 
tussen de gezamenlijke maaltijd en de rituele viering 

met offerkarakter en zegen-gebed. Tot het jaar 
duizend gebruikte men tijdens de viering brood dat 

ook thuis tijdens de maaltijd op tafel stond, later werd 
dit „gewone‟ brood vervangen door hosties. Geleidelijk 

aan is het (eenvoudige) dankgebed uitgegroeid tot het 

eucharistisch gebed en ontstaat de vorm van 
eucharistie. 

In de protestantse traditie is de wekelijkse viering van 
de eucharistie vervangen door het vieren van het 

avondmaal.  

Agapevieringen gaan dus terug naar de tijd waarin de 
eerste volgelingen van Jezus samen kwamen.  

Met elkaar willen wij in het kader van ons jaarthema 
Liefde een agapè maaltijd vieren. 

Wij nodigen u van harte uit in de Ontmoetingsruimte 

op 27 november om 18:00 uur. 
Omdat we graag weten hoeveel eten we moeten 

bereiden en voor hoeveel mensen wij de tafels moeten 
dekken, verzoeken wij u om van tevoren door te 

geven of u mee komt eten. Wij stellen het op prijs als 
u mee wilt helpen in de voorbereiding van de maaltijd 

in de vorm van soep maken of een brood bakken, 

maar dat is natuurlijk niet verplicht! 
Een intekenlijst hangt in de Ontmoetingsruimte, 

maar aanmelden kan ook per email: 
evanwesten@rway.nl of per telefoon, 0180 511189. 

Graag uiterlijk 20 november. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Zondagsbrief wél en wee 
Op 7 November jl. heeft de redactie, op basis van 

wederzijdse wens, met de Kerkenraad gesproken over 
de Zondagsbrief.  De tendens van de inkomende copij 

is nog immer “dalend”: de zondagbrief heeft steeds 

minder te “vertellen”. Om die reden is destijds 
besloten dat de Zondagbrief om de 2 weken zou gaan 

verschijnen.  
Dat vinden zowel redactie als Kerkenraad erg jammer! 

De beamer heeft een deel van de taken van de 

Zondagsbrief, zoals we die kenden, overgenomen.  
Dat is geen verrassing. 

Om diverse redenen is tevens de berichtenstroom 
aanmerkelijk verminderd.  

Ook door de ziekte van Ds. Marian Taalman (een  
belangrijke bindende factor – en tevens een groot 

leverancier van copij) is helaas veel copij weg 

gevallen. 
Toch blijkt de informatie behoefte-(naast de beamer) 

wel degelijk te bestaan.  
Geconstateerd is, dat de Zondagsbrief (een belangrijk 

deel van) die bindende taak zou moeten overnemen.  

Door de Kerkenraad zijn de nodige maatregelen 
genomen om die taak ook inderdaad te kunnen 

uitvoeren. Eén ervan is, dat de activiteiten agenda van 
de gehele Ontmoetingskerk voortaan door de scriba 

wordt gecoördineerd en aan de redactie doorgegeven 
voor publicatie. Een ander besluit is, dat de diverse 

commissies aangespoord zullen worden om hun 

informatie óók of opnieuw via de Zondagsbrief te 
publiceren. 

Tevens is besproken, dat aan de redactie ruimte wordt 
gegeven om te experimenteren met als doel, de juiste 

vormgeving te vinden om “verbinding” tot stand te 

kunnen brengen. 
En ook dát nog: met ingang van vandaag zal de 

Zondagsbrief weer wekelijks verschijnen.  
Iedereen wordt hierbij nadrukkelijk uitgenodigd bij de 

redactie suggesties te doen voor het verbeteren van 

de Zondagsbrief en/of om copij aan te leveren: liedje, 
gedichtje, een bijzonder verhaal (met foto op de 

beamer?), immers de  Zondagsbrief is van en voor ons 
allen! In een veelkleurige gemeente als de 

Ontmoetingskerk - er zijn veel uiteenlopende 
belevingen en meningen - moet dat tot iets moois 

kunnen leiden. 

De redactie 
 

Tip van de Commissie V&T 
Via ds. Luci Schermers krijgen wij als commissie V&T 

de volgende tip: 
Op zondag 20 november 2011 treedt de theatergroep 
Choral op in Schoonhoven. Zij voeren een 

theaterstuk/hoorspel op n.a.v. de werken van de 
Joodse schilder Chagall. Het thema hiervan is Liefde, 

wat mooi past in ons nieuwe jaarthema. Het optreden 
vindt plaats in Protestantse gemeente „De Hoeksteen‟, 

Albert Schweitzerlaan 2 te Schoonhoven. De avond 

begint om 19.00 uur. Een echte aanrader! 
Commissie V&T 
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