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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 25 maart 2022 no. 12 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 27 maart 
4e Zondag Veertigdagentijd 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 
Volgende week zondag 3 april 
5e Zondag Veertigdagentijd 
09.30 u. ds. L. de Jong uit 
Hillegersberg 
18.30 u. Zondagavondspecial, 
spreker: Marleen Kruithof 
Collecte voor de diaconie 
 

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 
Bert Kruis 
 

Ouderling van dienst 
Rudolph de Jong 
 

Lector 
Conny van Tussenbroek 
 

Opbrengst collecte 20-3 
Moldavië: € 628,82 
 

Kerkbloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij 
mw. F. Blokland-Groen vanwege 
haar verhuizing en met de  
hartelijke felicitaties voor haar 
verjaardag. 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 t/m 8: Jiska Wallaard 
 

Kinderoppas  
Anne en Simon Aantjes 
 

Koffie schenken 
Kees Hoeksma en Ria Kon 
      

 

Lief en leed 
 
Zondagmorgen wordt Nathan Verhaar 
gedoopt. Het wordt daarmee een bijzondere 
ochtend voor Jonneke, Lourens, Lucas, 
Johanna en Aaron en hun familie en vrienden. 
In zijn korte bestaan waren er best wel zorgen 
rond Nathan. We zijn blij dat die fase achter de 
rug lijkt en hij zover hersteld is dat hij gedoopt 
kan worden. We wensen de familie Verhaar 
een bijzondere zondag! 
 
Maandag wordt Monica Bronkhorst 
geopereerd. Al eerder onderging ze een 
heupoperatie. Nu is het hoog tijd voor de 
tweede. Natuurlijk is het opnieuw ingrijpend, 
maar tegelijk is het een stap op weg naar meer 
mobiliteit. Die is haar van harte gegund! We 
wensen haar sterkte bij de opname en geduld 
en moed voor herstel. 
 
Vorig weekend was het schrikken voor Bas en 
Tineke Schakel. Bas werd in de nacht door 
hevige pijn overvallen en naar het ziekenhuis 
gebracht. Gelukkig bleek er niets ernstigs aan 
de hand en mocht hij weer naar huis, waar het 
ondertussen gewoon goed gaat. Met woorden 
van Bas: ‘Loos alarm’! 
 
We leven in een ingewikkelde wereld. We 
kijken toe hoe plaatsen in Oekraïne met de 
grond gelijkgemaakt worden, hoe talloze 
slachtoffers vallen en de vluchtelingenstroom 
groter en groter wordt. We kijken toe, 
onmachtig, angstig, begaan… We blijven 
terugvallen op de kracht van de kerk: bidden 
én beschikbaar zijn om te doen wat nodig of 
mogelijk is. Het voelt als te weinig, maar 
hopelijk is het uiteindelijk meer dan we 
denken.  
 
Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 
Al tijden geleden kwam ik dit gedicht tegen. Treffend voor deze tijd. Het is van Tanja Helderman.  
Wie meer van haar wil lezen, kan terecht op haar website: tanjahelderman.nl 

 
T E K E N  van  L I E F D E  
 

meer dan ooit 
roept de wereld om woorden 
meer dan ooit  
zoekt de mensheid naar zin 
 

meer dan ooit 
vraagt de aarde om aandacht 
meer dan ooit 
valt de duisternis in 
 

meer dan ooit 
is er kans om te breken 
meer dan ooit 
klopt de eenzaamheid aan 
 

meer dan ooit  
zijn de dagen onzeker 
meer dan ooit  
is de wereld ontdaan  
 

meer dan ooit  
speelt verdeeldheid ons parten  
meer dan ooit  
zijn we stuurloos, bekoeld 
 

meer dan ooit  
is het einde zo tastbaar  
meer dan ooit  
het gemis zo gevoeld  
 

meer dan ooit  
tonen moedige mensen 
onbevreesd  
hun ware gezicht  
 

meer dan ooit  
vraagt de wereld om warmte 
meer dan ooit  
vraagt de aarde om licht 
 

meer dan ooit  
is er plaats voor bezinning  
meer dan ooit  
pleit de tijd voor fatsoen 
 
meer dan ooit  
is een uiting van liefde 
't beste wat je ooit  
voor een ander kan doen 

 
Annette Driebergen 
 
 

Bij de dienst van zondagmorgen 

 
Het is zondag Laetare, verheug u. Verheugen doen we ons 
zeker, want opnieuw wordt er gedoopt en zijn we blij met 
nieuw leven in ons midden.  
Tegelijk zetten de Veertigdagentijd én de actualiteit ons 
midden in lijden: in het lijden en de weg van Jezus, in het 
lijden in de oorlog In Oekraïne, het spoor van vernietiging en 
de vluchtelingenstroom die daardoor op gang is gekomen.  
In die vloed van emoties zoeken wij God en elkaar, worden we 
stil, bidden we om moed en geloof dat de weg van lijden een 
weg naar een nieuw begin is. Is dat geloof tegen beter weten 
in? Is dat vertrouwen dat ons grond onder de voeten geeft? 
We lezen uit Johannes 15: 1-8, over verbondenheid met de 
wijnstok en over ranken. Het thema is gekozen bij een lied dat 
klinkt: Eén grote familie. 
Welkom allemaal! 
 
Annette Driebergen 
 

Voor de goede orde: opgeven voor een kerkdienst is niet 
meer nodig. De opstelling in de kerkzaal is bijna ‘als 
vanouds’, maar er staan ook nog stoelen met meer 
tussenruimte voor wie dat fijner vindt. Voor de gebruikelijke 
rijen is het mogelijk een briefje mee te nemen waarop staat: 
‘Deze stoel graag vrijlaten’. Ook dat is bedoeld voor wie 
liever nog wat afstand houdt. 
 

 



 
 Preek van de Leek 

De volgende Zondagavondspecial is de uitgestelde  
Preek van de Leek. Huisarts Marleen Kruithof is  
uitgenodigd om een bijdrage te leveren. 
Welkom, 3 april, 18.30 uur. 

 

Uitleg bij de bloemen 
Veertigdagentijd, de vierde zondag  
Lucas 15: 11-32 
 
De verloren zoon komt naar huis voor een nieuwe start. 
Tussen de grassenstructuur plaatsen we groene kale 
takken en de eerste bloesems. 
Feestelijk en symbool voor een nieuw begin. 
 
Meditatieve tekst: 
 
Welkom thuis, 
hier mag je zijn. 
De Vader viert een feest. 
Welkom thuis, 
voor wie zoek was of op reis, 
te lang is weggeweest. 
Welkom thuis. 
 
Kom maar binnen. 
Hij sluit je in zijn armen. 
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid. 
Deel in de vreugde en open nu je handen. Hij heeft een 
feest, een feest voor jou bereid. 
 
Tekst: Anneke van Dijk-Quist, muziek: Anneke van Dijk- 
Quist, Adrian Roest. © 2019 Stichting Sela Music 
 

 

Van de penningmeester_______________________________ 

 



 

SCOREBORDJOURNALISTIEK 
 
Nu ook al scorebordjournalistiek in de gemeentebrief? Het moet niet gekker worden! Op 
internet trof ik daarvan namelijk de volgende definitie aan: 'een ongenuanceerde vorm van 
sportjournalistiek, waarbij alleen naar de uiteindelijke (hoge) uitslag wordt gekeken en niet naar 
het vertoonde spel en de feitelijke krachtsverhoudingen tijdens de wedstrijd'. Kort gezegd: het 
gaat om de knikkers (het resultaat, het geld) en niet om het spel (het ideaal, het doel). Daarom 
is het de hoogste tijd voor tekst en uitleg.  
We willen een 'groene' kerk worden, voorwaar een ideëel doel! Dus ligt het voor de hand om 
eerst het eigen huis op orde te brengen. Met zonnepanelen op het dak meer duurzame energie 
zelf opwekken, dan we nu in totaal verbruiken. Daarbij willen we vergaand van het gas af. Op de 
gemeenteavond zijn de verduurzamingsplannen met het bijbehorende budget goedgekeurd. 
Een kwart van de kosten (€ 24.000) willen we bijeen brengen via een sponsoractie voor de 
zonnepanelen onder gemeenteleden. Daarvan komen er 8x6=48, dus dat is € 500 per paneel. 
Op een scorebord gaan we periodiek kenbaar maken hoe de zaken staan. Tot op heden zijn er 8 
panelen (de groene) betaald en zijn er eveneens 8 toegezegd (de gele). Het goede nieuws is dat 
er 2 weken na de start van de actie al 16 panelen (1/3)  binnen zijn. Hartverwarmend! En 
uiteraard zeer bedankt! 
De grote uitdaging voor de komende weken is dus om ook voor de resterende 32 panelen 
financiering te vinden. Dat kan een heel paneel zijn (waarvan er al 13 binnen zijn), dat kunnen 
veel panelen zijn (deze week schonk iemand 3 panelen tegelijk), maar het kan ook een deel van 
een paneel zijn. Vele kleintjes maken ook één of meer grote panelen! Kortom, er valt veel te 
kiezen. En iedereen kan zijn/haar steentje aan de verduurzaming bijdragen. 
En natuurlijk zal deze persmuskiet u op gezette tijden over het verloop van de sponsoring 
informeren, maar ook over de voortgang van de werkzaamheden die uiteindelijk tot ons grote 
doel moeten leiden.  
 
Hendrik van Vuren, penningmeester@ontmoetingskerk.nl (0183-582079) 
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