Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 5 februari 2021 no. 5
Lief en leed
Er zijn geen namen te noemen van
gemeenteleden in bijzondere
omstandigheden. Dat betekent niet dat er
geen zorgen zijn. Gemeenteleden in
quarantaine, tobbend met gezondheid,
strijdend tegen een gevoel van somberheid,
in zorgen om alle beperkingen die ook
economische gevolgen hebben.
Het is fijn voor kinderen en ouders dat de
scholen weer opengaan. Tegelijk zal dat zeker voor leerkrachten - ook nieuwe
spanning en onzekerheid met zich
meebrengen.

Diensten
7 februari
09.30 u. Dienst met doventolk
o.l.v. ds. C. van de Vate uit
Culemborg
Collecte voor de kerk
16.00 u. Peuter- en kleuterdienst
met ds. Annette Driebergen
14 februari
09.30 u. mw. N. Rijneveld-Schep
uit Lopik
Collecte voor KIA: Help de kerk in
Syrië
De diensten zijn ook rechtstreeks
te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-OntmoetingskerkNoordeloos
Ook op de website staat een link
naar deze site.

Van de penningm

Organist
Dick van der Garde

Lector
Tabitha Kazen

Ouderling van dienst
Elsbeth de Leeuw-Stravers

Jarig in februari
18-2 mw. S. Rijneveld-van Gils
21-2 mw. M. de Groot-Verhoef
22-2 mw. A. Nieuwenhuizen-Slob

Kerkbloemen

Er is veel aandacht in de media voor alles
wat deze maanden doen met jongeren voor
wie sociaal verkeer zo belangrijk is om zich
in alle opzichten te ontwikkelen. Ben je/ken
je een jongere die behoefte heeft aan wat
extra aandacht? Laat het vooral weten! We
houden moed en proberen elkaar - in gebed
en in gebaar - te dragen en te ondersteunen.
Annette Driebergen

Beste gemeenteleden,
De namen voor nieuwe ambtsdragers
kunnen tot uiterlijk 18 februari
worden ingeleverd. Tot nog toe
hebben nog maar weinig mensen
hieraan gehoor gegeven.
We zoeken zes nieuwe ambtsdagers.
Wie vindt u geschikt? Laat het ons
alstublieft zo spoedig mogelijk weten
via: scriba@ontmoetingskerk.nl.

Afgelopen zondag zijn de bloemen
gebracht bij mw. E. Oosterbeek-Duijm,
met de hartelijke felicitaties voor haar
verjaardag.
Eimert en Clarie Vink kregen bloemen
vanwege hun nieuwe woning.

Collecteopbrengsten
24-1 KIA Missionair werk € 189,=
31-1 Het Vergeten Kind € 463,50

Collecte voor de kerk
Deze zondag is de collecte voor het
gewone werk van de kerk. Uw gulle
gaven zijn welkom in de collecteboxen
in de kerk en op bankrekening
NL46 RABO 0346 3035 83 ten name
van Gereformeerde Kerk Noordeloos
onder vermelding van Collecte voor
de Kerk.

zzzz

Van onze predikant_________________________________
Dominee André Troost schreef een lied over heimwee
naar de kerk. Dat deel ik graag. Het kan worden
gezongen op de melodie van Psalm 42.
GOD, HOE GRAAG ZOU IK WEER KOMEN
Heimwee in coronatijd
God, hoe graag zou ik weer komen
waar uw kerk één lofzang is nu nog ver, om van te dromen,
harten boordevol gemis.
Ooit was alles zo gewoon:
fluitspel, paaskaars, orgeltoon,
stemmen, stilte, al die mensen kan men zich iets mooiers wensen?
God, hoe graag zou ik weer zingen
juist nu ik niet zingen mag!
Waar, waar zijn nu al die dingen
die ik liefhad, zó graag zag:
bidden, danken in uw huis,
aan uw tafel, rond het kruis
zwijgen, spreken, lachen, huilen bij U rusten, bij U schuilen...
God, hoe graag... Laat ons weer
komen
dit of anders volgend jaar,
laat ons bloeien als de bomen onze dromen, maak ze waar!
Laat ons weer vol vreugde zien,
wie weet binnenkort misschien,
wat wij nu zo vurig hopen:
wagenwijd uw deuren open!
Annette Driebergen

Komende zondag: koffie en Zoom
Al aangemeld? Koffie na de kerk, ontmoeting en gesprek
met gemeenteleden aan je eigen tafel…
dat is wat 'Zoom op zondag' is.
Op 7 februari is er weer een 'Zoom op zondag'-moment
gepland. Doe je mee?
De formule: iedereen zorgt zelf voor koffie, eventueel
met iets lekkers, zet laptop of tablet aan en ontmoet
andere gemeenteleden. Aanmelden gaat via
zoom@ontmoetingskerk.nl

Bij de diensten van zondag 7 februari
In de morgendienst is ds. Kees van de Vate in ons
midden. Ik hoorde al ongeruste vragen over zijn
tocht naar Noordeloos door de sneeuw. In dat alles
is voorzien: hij heeft een logeeradres in
Noordeloos! In de dienst staat hij stil bij de
‘theologie van de hoop’. Bij deze dienst zal een
doventolk aanwezig zijn.

Zondagmiddag is er om 16.00 uur een digitale
dienst voor peuters en kleuters. Hopelijk zitten ze
klaar voor een dienst met het thema ‘Ga je mee
vissen?’
Natuurlijk is het een korte dienst, afgestemd op de
spanningsboog van de jongsten.
Ouders kunnen nog tot zaterdagochtend een foto
insturen van hun kind(eren), zodat ze persoonlijk
welkom geheten worden!
Annette Driebergen

Huispaaskaars____________________________________
Komende week is er gelegenheid om de paaskaars te bestellen.
Anders dan anders.
U kunt telefonisch bestellen bij de kosters: 0183- 582943/06 51 125 819 (ook WhatsApp) Of via de e-mail:
koster@ontmoetingskerk.nl
Voor de kerk wordt paaskaars reliëf D besteld: ZON, VISSEN EN DRUIVEN
Prachtig realistisch reliëf verwijzend naar de vermenigvuldiging van twee vissen; de belichaming van Christus om de
mensheid te redden. De druiven verwijzen naar Jezus, die zich de ware wijnstok noemt: Ik ben de wijnstok en jullie zijn
de ranken.
Reliëf A:
Reliëf B:
Reliëf C:
Reliëf D:
Reliëf E:
Reliëf F:

Emmaüsgangers
De levensboom
Beschermde aarde
Zon, vissen en druiven
Chi-Rho kruis
Vredesduif.

De kaarsen A en B hebben naast opdruk een was reliëf.
Maten en prijzen:
30 cm hoog
€ 33,00
40 cm hoog
€ 39,80
60 cm hoog
€ 65,00
De lengte en prijzen van C t/m F van de kaarsen zijn:
25 cm hoog
€ 20,50
30 cm hoog
€ 27,00
40 cm hoog
€ 33,75
60 cm hoog
€ 58,95
De kaarsen worden bij u thuis bezorgd, na telefonische afspraak.
Marian Verburg en Nelly Attema, kosters

Groothuisbezoek - 18 februari________________________
Dit weekend ontvangt iedereen met een e-mailadres via de
wijkouderling een uitnodiging voor het groothuisbezoek op 18
februari.
Wie zich aanmeldt, ontvangt een link voor de komende
ontmoeting.
We hopen heel veel gemeenteleden te zien, in grote kring en in
kleine Zoomgroepen om in gesprek te gaan over het jaarthema
‘Het goede leven'.
Helaas is er (vooralsnog?) dit jaar geen mogelijkheid een
groothuisbezoek voor onze oudere gemeenteleden te houden.
Annette Driebergen

Aan de deur bij ….__________________________________
In de komende weken zal - net als aan het eind van de dienst op 31 januari - na de beelden of filmpjes van de collecte
een kort moment met gemeenteleden in beeld zijn. We hebben het ‘Aan de deur bij …’ genoemd. Dat dekt ook precies
de lading: we komen niet binnen, maar blijven op afstand aan de deur.
Lijkt het u of jou leuk ook iets te vertellen over deze tijd, om gemeenteleden een hart onder de riem te steken of iets
van goede moed te delen? Meld het gerust bij Ad (admorelissen48@gmail.com) of Annette
(predikant@ontmoetingskerk.nl).
Wordt er gebeld of u/jij ook een keertje mee wilt doen? Zeg spontaan: ‘Ja, leuk’!

