
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de penningm

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 26 februari 2021  no. 8 

 

      
    

Diensten 
28 februari 
2e zondag veertigdagentijd 
09.30 u. ds. E. H. Egberts uit Nijkerk 
Collecte voor de kerk 
 

7 maart 
3e zondag veertigdagentijd 
09.30 dienst met doventolk o.l.v. 
ds. Annette Driebergen 
Collecte voor KIA-
voorjaarszendingsweek 
 

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 
Yvonne Kazen 
 

Ouderling van dienst 
Rudolph de Jong 
 

Collecteopbrengst 21-2 
KIA-werelddiaconaat  € 276,50 
 

Kerkbloemen 

 
 
De bloemengroet is gegaan naar 
mw. S. van Gils-Rijneveld, met de 
hartelijke felicitaties voor haar 
verjaardag. 
 

Jarig in maart 
5-3 mw. F. Blokland-Groen 
10-3 mw. Nathalie de Gans 
 
 

 
 
 
 
 

 

Lief en leed 
Een mooi bericht: Op 23 februari is Milan 
Leen Aart de Jong geboren. Milan is zoon 
van Paula Buizert en Aart de Jong en 
broertje van Stijn. We feliciteren Paula en 
Aart van harte met dit wonder en wensen 
hun als gezin veel geluk! 
 

Het zijn intensieve dagen voor Willy 
Korevaar, Hans, Marie Anne en Tim. 
Afscheid voorbereiden na het plotseling 
overlijden van Arie, afhankelijk van inzet en 
mogelijkheden elders en zo in afwachting 
van het moment dat hij zelf weer in 
Nederland zal zijn. De uitvaart is - met een 
klein voorbehoud - op zaterdag 6 maart, 
10.30 uur, vanuit de Ontmoetingskerk. Laten 
we in deze dagen biddend om hen heen 
staan! 
 

Komende week is er wat meer ruimte voor 
jongeren. De middelbare scholen en het 
MBO gaan open. Een beetje. Hopelijk doet 
het goed klasgenoten en medestudenten te 
zien en voedt dat de energie en motivatie 
voor de dagen waarop dat niet kan. We 
merken in onze dorpen dat het virus 
behoorlijk dichtbij is. Het zet de levens stil 
van mensen, van gezinnen. We verlangen 
naar andere tijden. Wat een geluk dat geloof 
in God ons leert leven met hoop! 
 

We zijn onderweg naar Pasen. Zover is het 
nog niet. Eerst volgen we de weg van Jezus. 
Een weg vol bijzondere, mooie, intensieve 
momenten. Voor onderweg deze woorden 
als gebed: 
 

Barmhartige God, 
roep mij terug als ik van U wegvlucht; 
trek mij aan als ik weerstand bied; 
richt mij op als ik gevallen ben. 
Ondersteun mij als ik weer ben opgestaan; 
leid mij terwijl ik verder ga. 
Vergeet mij niet, ofschoon ik U vergeet;  
verlaat mij niet, hoewel ik U verlaat; 
wend uw blik niet af van mij. Amen 
 

Annette Driebergen 
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Van onze predikant_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

_________________________________________________ 
Digitale gemeente-avond 9 maart 2021 

We zijn gewend om een gemeente-avond te houden na de avonddienst op Biddag. Dit jaar doen we het anders: de 

gemeente-avond vindt een dag eerder plaats. Namelijk op dinsdag 9 maart. De vergadering gaat over de financiën. U 

bent van harte welkom!  

Het wordt een digitale gemeente-avond via Zoom, waar we inmiddels goede ervaringen mee hebben opgedaan. De 

aanvang is 19.30 uur. Wilt u deelnemen? Meld u dan aan via scriba@ontmoetingskerk.nl. U ontvangt dan de link naar de 

vergadering en de vergaderstukken. Graag tot ziens!   

 

 

 

Op weg naar Pasen, doe je mee?  
 
We zijn op weg naar Pasen. Een feest om samen te vieren. We 
weten dat dat nog niet kan, in ieder geval nog niet samen in de kerk. 
Maar we kunnen wel verbonden zijn. Daarom deze vraag: Doe je 
mee? Op Paasmorgen laten we met elkaar iets zien van het feest 
van de opstanding.  
Daar zijn heel veel mensen voor nodig!  
Ieder die wil meedoen, krijgt van mij een woord.  
Dat woord schrijf, print, schilder of plak je en je maakt een foto van 
jezelf met dat uitgewerkte woord (Kijk maar naar de 
voorbeeldfoto's).  
Mail - predikant@ontmoetingskerk.nl - of app naar Annette (06-
10122415) om jouw woord te ontvangen.  
Doe je mee? 
 
 

 
Zoom op zondag - 7 maart 
 
We kunnen elkaar in deze tijd alleen digitaal ontmoeten. Dat kan 
zeker als een drempel voelen, maar de ervaringen die we tot nu 
toe opdoen, zijn ook bijzonder. Soms hilarisch, soms irritant, want 
techniek doet niet altijd wat je wilt, soms ontroerend, altijd vrolijk 
en bemoedigend. 
Daarom blijven we ook digitaal koffiedrinken na de kerkdienst. Op 
zondag 7 maart kunt u na de dienst weer meepraten, ervaringen 
uitwisselen, gewoon luisteren en even gemeenteleden zien en 
spreken.  
Geef u op via zoom@ontmoetingskerk.nl 
U ontvangt dan een link. Na de kerkdienst is dat het ‘adres’ om 
aan te schuiven. Wel even zelf voor koffie met iets lekkers zorgen! 
 
 

 

mailto:scriba@ontmoetingskerk.nl
about:blank
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Paasgroeten voor gevangenen 
 

Elk jaar worden ook vanuit de Ontmoetingskerk paasgroeten naar 
gevangenen gestuurd. Die hebben een dubbele functie: de gevangene weet 
dat er aan hem/haar wordt gedacht én krijgt gelegenheid ook zelf een kaart 
te versturen. Elke kaart bestaat namelijk uit twee delen: een deel voor een 
groet aan de gevangene en een deel om te versturen door een gevangene. 
Op dat laatste deel moet door u een postzegel worden geplakt. 
 
Nu de kaarten niet in de kerk uitgedeeld kunnen worden, kunt u één of meer 
kaarten bij de pastorie aan de M.J. Veder van Hobokenstraat ophalen, 
eventueel ter plekke van een groet voorzien en daar weer achterlaten. De 
kaarten moeten gezamenlijk verstuurd worden. Neem zelf (een) postzegel(s) 
mee of laat 1 euro per kaart achter als tegemoetkoming in de verzendkosten.  
De kaarten moeten gezamenlijk verstuurd worden. 

Uiterste inleverdatum: 5 maart 

 

 

 

 

Aan de deur bij ….  
 

Al ontdekt? Aan het eind van de dienst, na de 
mededelingen over de collecte, staan we bij twee 
voordeuren en horen van gemeenteleden hoe ze het 
maken.  
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 wilt 
meedoen? Zeg spontaan: ‘Ja, leuk’! 
 

Annette Driebergen 
 
 

 

Bij de bloemen 

Ik ben er voor jou.  

Deze week belichten we het barmhartig werk "Geef de 

dorstige te drinken" 

Een glaasje water is niet zo’n moeilijk gebaar. Maar we 

kunnen ook verder kijken. Naar het levende water, het 

stroomt in overvloed uit het hart in deze schikking, er is 

genoeg. Als ons eigen hart daar vol van is kunnen we het 

delen. God geeft het ons als we erom vragen. Laten we uit 

volle borst zingen: als een hert dat verlangt naar water...... 

Hartelijke groet, 

Mirjam van Genderen.  

 



 

We hopen heel veel gemeenteleden te zien, in grote kring en in kleine Zoomgroepen om in gesprek te gaan over het jaarthema ‘He 
goede leven'.  

 

 

 

 

Kinderwoorddienst thuis 40-dagentijd_________________ 

Het thema van deze veertigdagentijd is Levensweg. Op het spelbord volgen we de weg van Jezus naar Pasen. We 
hebben vorige week de eerste stappen op het spelbord genomen. Weten jullie nog waar we vorige week gebleven 
waren? 
Zondag gaan we weer een paar stappen vooruit op het speelbord.  
‘Het verhaal van zondag gaat over een bijzondere plek. Om het een  
beetje te kunnen begrijpen, moeten we het eerst even hogerop zoeken! 
Jezus gaat met drie van zijn leerlingen naar een berg. Boven op de berg  
worden Jezus’ kleren helder wit. Ook verschijnen Mozes en Elia, twee  
profeten uit vroeger tijden. En er klinkt een stem uit de hemel die zegt:  

‘Dit is mijn geliefde Zoon.’ KOZ-verhaal-20210228.mp3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainbow 

De verhalen van Rainbow gaan over de werken van barmhartigheid. Dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar is het niet. 
Het gaat eigenlijk over hoe je voor iemand kunt zorgen. Het thema van deze week is: drinken geven aan iemand die 
dorst heeft. 

Op jullie vastenkaart staat de tip om in plaats van limonade, sap of frisdrank, water of thee te drinken. Rainbow doet 
hier ook aan mee, maar Rainbow houdt helemaal niet zo van water. Daarom speelt Rainbow een spelletje: Elke keer als 
hij een slok neemt, fantaseert hij dat hij in plaats van water iets anders drinkt. ‘Ik neem een slok en ik proef… en hij 
beschrijft dan een hele lekkere smaak’ Doen jullie ook mee en wanneer je ook niet zo van water houdt of anders 
gewoon omdat het leuk is kan je net als Rainbow het spelletje spelen ‘Ik neem een slok en ik proef…’ Ik ben eigenlijk wel 
benieuwd of het water er anders van gaat smaken? 

Het is trouwens ook een stuk gezonder om water te drinken! 

 

 

 

 

https://1drv.ms/u/s!AkbO5pDbeZRopXxsYip6ssabiEtM


 

Over ouderlingen___________________________________ 

Ouderlingen en wijkbezoekers verzorgen samen met de predikant de pastorale zorg in de Ontmoetingskerk.                                                                                                             
Naast dat er gezocht wordt naar een  geloofsgesprek met elkaar, wordt er aandacht besteed aan ziekte, zorg, blijdschap 
en aan bijzondere momenten in het leven van gemeenteleden.  
Om dat goed vorm te geven is de gemeente in zes wijken verdeeld. In zes wijkteams werken ouderling, diaken en  
wijkbezoekers samen.                                                                                                                                                      
In jaarlijkse groothuisbezoeken, welke worden voorbereid door de dominee en de wijkteams, ontmoeten leden van de 
gemeente elkaar; dan staat een jaarthema dat past bij geloof, kerk en leven centraal.  
Dit jaar heeft  het groot huisbezoek via ‘zoom’ digitaal plaatsgevonden. We hebben daar positieve reacties over 
ontvangen. Ook digitaal werd geloof, kerk en leven gedeeld. 
Het afgelopen jaar en ook de komende periode is het best wel zoeken naar hoe invulling te geven aan je taak als  
ouderling in deze toch bijzondere tijd.                    
In ieders persoonlijk leven waar zaken spelen als; thuisonderwijs, thuiswerken, mantelzorg en zelf werkzaam zijn in de             
zorg, met alle zorgen en werkdruk die daar ook spelen, blijkt het vinden en houden van een goede balans een uitdaging.                                                                                                                                                  
Spontane ontmoetingen zondags in de kerk zijn er niet of nauwelijks en ook het huisbezoek was en is nu niet  
vanzelfsprekend….                                                                                        
We zijn echter ook dankbaar voor alles wat er nog wel plaatsvindt en kan en dat we gezegend zijn met de plek waar we  
wonen.  
Er ontstaan vele creatieve ideeën binnen de gemeente en kerkenraad; zoals de extra kaarten die gestuurd  
worden, ‘goodybags’, moldrive-in, kerstafette , telefoontjes etc..           
                                                                    
We hoeven het gelukkig  niet alleen te doen maar samen! # Niet alleen!          
 
Conny van Tussenbroek         

                                                                                                                                         

 

 

 

Zondag 7 maart is er Jeugdkerk, doe je mee?  

Volgende week zondag is er na de kerkdienst een 

Jeugdkerk voor alle jeugd vanaf groep 5. We starten 

digitaal om 10.30u en we zijn ongeveer een half uur met 

elkaar bezig. Mocht je mee willen doen dan kan je mailen 

naar Elsbeth voor de ZOOM-link! We hopen jullie weer te 

ontmoeten!   

Alice, Marijke en Elsbeth  

(elsbethstravers@live.nl)   

 

mailto:elsbethstravers@live.nl


 

 

 


