
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de penningm

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 20 november 2020,  no. 47 

 

      
    

      Zondag 22 november 
Dienst met doventolk 
09.30 ds. G.H. Frederikze uit 
Harderwijk 
Avonddienst Voleinding 
18.30 ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de diaconie 
 

Volgende week  29 november: 
1e advent 
09.30 ds. Annette Driebergen 
Avonddienst Voleinding 
18.30 ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 

De diensten zijn ook rechtstreeks 
te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 

    
 

 

 
 
    

 

Organist 
Pim Lodder 
 

Lector 
Ochtend: Peter Oosterlee 
Avond: Arie Harrewijn 
 

Ouderling van dienst 
Henri Kon 
 

Jarig in november 
21-11 mw. A.T. Kooistra 
21-11 mw. G.E. Zijlstra-Monteny 
29-11 dhr. O. Wilstra  
 

Kerkbloemen 
Er zijn kerkbloemen bezorgd, maar 
de ontvanger wil anoniem blijven. 
 
 
 

 
 

 

Lief en Leed 
 
Er zijn geen namen te noemen van 
gemeenteleden in bijzondere 
omstandigheden. Dat betekent niet dat er 
geen zorgen zijn, want die zijn er op alle 
fronten: om gezondheid, om ouder worden, 
om kwetsbaarheid, om allerlei psychische 
nood, om verdriet, om eenzaamheid. 
Gemeente-zijn is biddend om elkaar heen 
staan en elkaar dragen. Wat is het 
bemoedigend voor mensen om te zien en te 
ervaren dat dat gebeurt! Soms is een kaartje 
met een lief woord, een telefoontje of een 
berichtje via Whatsapp al genoeg om te 
weten dat je niet vergeten bent. 
 

We leven mee met onze zusters en broeders 
van de Hervormde Gemeente in Noordeloos, 
omdat er een beroep is uitgebracht op ds. 
Burggraaf. In deze weken bezint hij zich op 
de vraag of hij de overstap naar Noordeloos 
zal maken. We bidden mee om wijsheid voor 
hem en goede hoop voor de gemeente. 
 

Zondagavond worden de namen genoemd 
van gemeenteleden die in het afgelopen 
kerkelijk jaar zijn overleden. We noemen de 
namen van  
 

Kaja Oosterlee-Haitjema 
Wim Meerkerk 
Piet Groen 
 

Voor hen wordt een kaars aangestoken. We 
noemen ook namen van wie buiten onze 
gemeente en van wie al langer geleden zijn 
overleden. Zo blijven ze met ons verbonden. 
Het is altijd een zondag met voelbaar 
verdriet én met een deken van warmte, 
verbondenheid en betrokkenheid. Voor deze 
zondag dit gedicht (uit Gates of Prayer): 
     
 
  
              - Wij gedenken hen - 
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Van onze predikant_________________________________ 

pastor______________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de dienst van zondagavond 

Het thema van de dienst is ‘Gedenken’. Vier gemeenteleden vertellen wat gedenken voor hen betekent. We lezen in de 
Bijbel de laatste woorden uit het boek Genesis, waarin de stervende Jozef aan zijn zonen om een gunst vraagt. En we 
zingen, misschien wel tegen de stroom van verdriet in, met lied 286: ‘Want het licht is sterker dan het donker!’ 
 

22 november: Ontsteek een kaars! Kerk open tussen 15.00 en 17.00 uur 

Om iedereen gelegenheid te geven een geliefde te gedenken is onze kerk op zondagmiddag 22 november open van 
15.00 tot 17.00 uur. Verscheidene musici zorgen tijdens die uren voor een muzikale bijdrage in de sfeer van de dag.  
Er is gelegenheid een kaars aan te steken als moment van gedachtenis. Er zullen briefjes zijn om namen van geliefden 
op te schrijven. Die namen krijgen - met alle brandende kaarsen - een plek in de avonddienst, die natuurlijk te volgen is 
via livestream.   
We hopen dat u de gelegenheid neemt binnen te lopen, te luisteren naar muziek, stil te zijn en een kaars aan te steken 
voor wie niet vergeten wordt.  

 gedicht (uit Gates of Prayer): 
 

Wij gedenken hen 
 

In het opgaan van de zon en in zijn ondergaan, 
wij gedenken hen. 
In het waaien van de wind en in de koude van de winter, 
wij gedenken hen. 
In het zich openen van de knoppen en in de warmte van de zomer, 
wij gedenken hen. 
In het ritselen van de bladeren en de schoonheid van de herfst, 
wij gedenken hen. 
In de aanvang van het jaar en wanneer het eindigt, 
wij gedenken hen. 
Wanneer we moe zijn en kracht nodig hebben, 
wij gedenken hen. 
Wanneer we ons verloren voelen en het hart pijn doet, 
wij gedenken hen. 
Wanneer we ernaar verlangen onze vreugde te delen, 
wij gedenken hen. 
Zolang wij leven, zullen zij ook leven, 
zij zijn immers een deel van onszelf, want 
wij gedenken hen. 
 

 
Annette Driebergen 
 
 

 

 

 

Zo kunnen we samen gedenken. 
In de dienst van half 7 is er voor gemeenteleden geen gelegenheid 
een kaars aan te steken.  
Wie niet in staat is naar de kerk te komen, maar wel een naam 
genoemd wil horen, mag die naam ook doorgeven via app, mail of 
telefoon.  
Natuurlijk geldt ook voor dit open moment: kom niet als je 
gezondheidsklachten hebt! 
 
Annette Driebergen 
 



 

 

 

 

   

   

 

 
 Van de voorzitter__________________________________ 

  
Lieve leden en vrienden van de Ontmoetingskerk, 
  
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan ons nieuwe technische systeem, waarmee we live-streaming kunnen 
aanbieden. Hierdoor kan iedereen, van thuis uit of een andere plek, 'real-time' meekijken naar de kerkdiensten die 
gehouden worden in de Ontmoetingskerk. En u mag gerust weten: dit is een hele grote inspanning geweest, waar door 
een groep mensen aan gewerkt is. Een project dat niet zomaar in een paar dagen of weken is geklaard. Onder leiding 
van de kerkrentmeesters en met name ons aller Jan Vink, zijn installaties geïnstalleerd, camera's opgehangen, draden 
getrokken, nog meer draden, camera's verplaatst, enz. enz. Net zolang totdat alles goed leek. En dan gaat het een keer 
mis. Zo was laatst, op het moment van de kinderdienst een technisch probleem ontstaan dat niet zomaar 1-2-3 
verholpen kon worden. Heel erg jammer, maar het blijft techniek. 
  
In de weken daarna is er weer hard gewerkt en met blijdschap kan ik jullie allemaal melden dat alle nu goed lijkt te 
werken. Jazeker, er kan altijd iets gebeuren, onverwacht en niet gewenst. Het blijft techniek en stukwerk is ons pogen, 
maar vooralsnog kunnen de diensten nu goed gevolgd worden, zowel live als achteraf. En dat is zeker een groot 
compliment waard aan Jan en het team dat zich hiervoor heeft ingezet! 
  
Nieuw meubel 
Ook mooi om te zien dat er een nieuwe groep van vrijwilligers is gevormd die wordt getraind in het bedienen van deze 
apparatuur, want dat gaat uiteraard niet vanzelf. Het kiezen van mooie shots via de camera's, het tijdig zoomen 
richting de predikant, lector, musici of zangers, het is een kunst op zich! En over enkele weken wordt de laatste stap 
gezet: de installaties zullen worden ingebouwd in een prachtig regie-meubel, geheel in de stijl van het meubilair dat we 
al hebben. 
  
En zo zijn we redelijk toekomst-proof! Niet alleen voor wat betreft een pandemie, maar ook in andere gevallen, zoals 
ziekte of vakantie, kan iedereen in principe meegenieten van onze diensten. Nogmaals dank aan alle gulle gevers en 
alle vrijwillige inzet die dit resultaat mogelijk heeft gemaakt! 
  
Maar we digitaliseren verder.... 
Afgelopen week heeft de Grote Kerkenraad voor de eerste maal vergaderd via onze nieuwe professionele Zoom-
licentie. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter – vervolg__________________________ 

Zoom is een vergader-programma waarmee je, gewoon thuis vanaf de bank of achter je bureau en met je eigen koffie 
of thee, mee kunt doen aan vergaderingen of bijeenkomsten.     
Het was een mooie en ook leuke ervaring: 20 hoofdjes in beeld die allemaal mee kunnen spreken en, met een druk op 
de knop door moderator Elsbeth, plots in kleine gespreksgroepjes worden geplaatst om over een onderwerp te kunnen 
discussiëren. En daarna weer  terug in de grote groep. Het werkte prima!  
Zoals u ziet: de pandemie houdt ons niet bij het besturen vandaan! 
 
Gemeenteavond - wegen naar de toekomst 
En op diezelfde manier willen we u allemaal uitnodigen om deel te nemen aan de gemeenteavond op volgende week 
dinsdagavond 24 november. We beginnen om 20.00 uur. Geeft u zich vooral op bij Gerdien via 
scriba@ontmoetingskerk.nl en u krijgt een mailtje terug met daarin een link. En jawel, met slechts een click op die link 
ziet u in een mum van tijd al uw kerkelijke zusters en broeders op het scherm verschijnen. Zwaaien mag, 'dag' zeggen 
ook; het virus verspreidt zich niet via de digitale snelweg. 
  
 

 
 
 
We gaan op deze avond de jaarplannen aan u presenteren en onder de titel 'Wegen naar de toekomst' willen met 
elkaar van gedachten wisselen over onze missie als kerk tijdens en na het corona-tijdperk. Er is veel wat we nu niet 
kunnen en mogen en we missen de ontmoeting met elkaar, het vieren van diensten en het avondmaal, de koffie na de 
dienst en het gesprek. Maar we spreken elkaar nog! En er dienen zich ook nieuwe kansen aan, die we willen benutten. 
En hoe zal het gaan als de pandemie over is. Komt iedereen dan zomaar weer, bestaat er toch nog angst, of is is het 
'thuiskijken' toch als aantrekkelijker ervaren? Vragen waar we ons op moeten voorbereiden en waar we samen over 
willen nadenken!  
  
Dus, geef u alstublieft op. Wij zien er naar uit u dinsdagavond te mogen ontmoeten. We gaan samen door, waar nodig 
op nieuwe wegen, naar de toekomst. Een pandemie gaat ons als kerk niet stoppen. Wij hebben namelijk veel meer: ons 
geloof! 
  
Voor nu een hartelijke groet, 
rudolph de jong 
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Jeugd___________________________________________ 

Speciaal voor de kinderen van de kinderwoorddienst: 
 
Ooievaar is weggewaaid 
Elke dag maakten de oude Haan en de oude Ooievaar een praatje.  
Dan zat de oude Haan op het hek, terwijl de oude Ooievaar in het veld zocht naar iets lekkers. 'Wel, wel', 
zeiden ze dan. 
'Nou, nou.' Ze spraken over het weer, over de kippen van verderop en over de problemen in de wereld. 
'We wonen hier toch maar mooi', zei Haan dan na een tijdje. 'Het is nergens zo fijn als hier.' Dan verbeterde 
Ooievaar Haan vriendelijk door te zeggen: 'Het is bijna nergens zo fijn als hier.' Daarna namen ze afscheid, 
met een 'Tot morgen maar weer!' van Haan en een 'Ajuus, makker!' van Ooievaar. 
De volgende dag ging hun gesprek dan weer verder - de oude Haan op het hek, de oude Ooievaar in het veld. 
Mar op een dag werd alles anders. Het waaide die dag erg hard. Huiverend zat de oude Haan te wachten op 
het hek... maar er kwam niemand. Hij wachtte en wachtte, maar de oude Ooievaar liet zich niet zien. De 
oude Haan deed navraag bij de kippen verderop, maar zij hadden zijn vriend niet gezien. 
Hij ging naar het hoge nest en tuurde met zijn hoofd in zijn nek omhoog... maar de Ooievaar was er niet. 
Langzaam begon de oude Haan zich zorgen te maken. Was zijn oude vriend misschien weggewaaid? Maar 
waar was hij dan nu? 
Nadat hij erg lang gezocht en gewacht had, wist Haan het zeker. Zijn vriend was weg. Hij dacht terug aan wat 
Ooievaar gezegd had: dat het bijna nergens zo fijn was als hier. Hij hoopte maar dat Ooievaar de goede kant 
op zou waaien. Dan zou hij misschien dat ene plekje vinden waar het nóg fijner was. 'Ajuus, makker!' 
fluisterde de oude Haan zachtjes. 
 
Aanstaande zondag is de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Volgende week begint de adventstijd. Op de 
laatste zondag van het kerkelijke jaar, zondag voleinding, staan we stil bij de mensen die niet meer bij ons 
zijn.  
Op deze dag steken we tijdens de avonddienst een kaarsje aan als gedachtenis aan iemand die je 
mist. Misschien is er wel iemand in je eigen omgeving die je mist en zou je daar graag een kaarsje voor 
aansteken. 
Nu is het zo dat er tijdens de avonddienst geen kindermoment is, vandaar dat we daar in de morgendienst 
aandacht aan besteden.  
Op het bijgevoegde knutselblad staat een knutsel met een kaarsje, zodat ook jij een kaarsje kan 'aansteken' 
voor iemand. 
 
Werkwijze knutsel: Print de knutsel af op dikker papier en  teken een vlam in de kaars. Schrijf of teken over 
iemand aan wie je vandaag denkt. Versier de rest van de knutsel. Wanneer je klaar bent knip je de knutsel 
uit zoals beschreven staat. 
 
Groetjes, 
Jonneke 
 

 



 


