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Lief en leed
Een kleine tegenvaller voor Rinus Vink
maakt dat hij zeker dit weekend nog in het
ziekenhuis moet blijven. Hij is opgelucht dat
de onderzoeken achter de rug zijn. Nu nog
wachten op de uitslag, ook dat is spannend.
We denken aan hem en Annie.
Aan de telefoon trof ik een dankbare
Els Kamp. Gelukkig duurde haar
ziekenhuisopname kort en voelt ze zich weer
goed. We delen in haar blijdschap.

Diensten
21 maart
5e zondag veertigdagentijd
09.30 u. ds. Annette Driebergen
Collecte voor de diaconie
28 maart Palmzondag
6e zondag veertigdagentijd
09.30 u. ds. H. Faber-van der
Meulen uit Dordrecht
Collecte voor de kerk

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.

Dion Ista wachtte al een tijdje op een
oproep voor een operatie. Die heeft
afgelopen week plaatsgevonden. Ook hij is
gelukkig al weer thuis en kan nu verder
herstellen. Geduld gewenst daarmee!
Zorgen blijven, altijd maar weer. Om
gezinnen in quarantaine, om ziekte, om onze
samenleving.
De verkiezingsuitslag geeft wat mij betreft
best zorgen over hoe we als samenleving
willen zijn. Laten we vooral oog houden voor
elkaar, voor wie kwetsbaar is en moet
vechten voor zijn plek in het leven.
Op mijn dagkalender staan vandaag
woorden van kerkvader Augustinus. Om vast
te houden:
Heb lief en doe wat je wilt,
Als je zwijgt, zwijg uit liefde.
Als je spreekt, spreek uit liefde.
Als je iemand terechtwijst, doe het
uit liefde.
Als je vergeeft, vergeef uit liefde.
Laat de wortel van de liefde in je
binnenste groeien.
Uit die wortel kan slechts het goede
voorkomen.
Annette Driebergen

Van de penningm

Organist
Pim Lodder

Lector
Arie van Mourik

Ouderling van dienst
Henri Kon

Collecteopbrengst
Biddagcollecte voor de kerk: € 175,00

Kerkbloemen

De bloemen zijn deze week gegaan
naar Paula Buizert en Aart de Jong,
voor de geboorte van Milan.
Kees en Anneke van Vugt kregen
bloemen vanwege hun tijdelijke
verhuizing.

Van onze predikant_________________________________
Bij de dienst van zondagmorgen
zzzz
We lezen zondagmorgen uit Johannes 12:20-33. Daar spreekt Jezus over zichzelf als
een graankorrel die moet sterven om te kunnen leven. Hij betrekt ook ons in die
beweging.
Wat betekent dat? Wat vraagt Jezus daarmee van ons?
Johannes laat ook in dit gedeelte zien dat hij zijn eigen spoor trekt in zijn vertelling
over de weg van Jezus. Door alles heen gloort in dit evangelie al de glans van de
opstanding. Wat een kiemkracht, dwars door woorden heen! Het vertelt: ‘Het wordt
Pasen!’

Op weg naar Pasen, stuur je woord op!
We zijn op weg naar Pasen. De paaswoorden zijn verdeeld.
Denk je eraan om ze in te sturen? Doe dat het liefst dit
weekend, maar anders uiterlijk woensdag 24 maart.
De creativiteit waarmee de woorden zijn gemaakt, is groot.
Dat is mooi om te zien.
Laat je in de dienst op Paasmorgen verrassen door
gemeenteleden en vier mee dat Jezus leeft!
App of stuur een e-mail met je foto (liggend) naar Annette:
06-10122415 of predikant@ontmoetingskerk.nl

Annette Driebergen

Palmzondag
Tip voor gezinnen voor volgende week zondag: Palmzondag
Op 28 maart om 11:30 uur zendt de EO op NPO2 een speciale
kliederkerkviering uit. Thuis kan iedereen meevieren. Aan de hand
van creatieve activiteiten, liederen en een bijbelverhaal nemen
Kliederkerk Maassluis en wereldband Trinity je mee in het verhaal van
Palmzondag.

Kliederkerk-palmzondagpakket
Bestel gratis het kliederkerk-palmzondagpakket ter
ondersteuning van de uitzending op 28 maart. In dit
pakket vind je een complete beschrijving van alle
activiteiten van het programma, het doeboek
‘kliederkerk Pasen’ en de kliederkerk-cd met Trinity.
Ga naar: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/vierpalmzondag-met-kliederkerk/
Elsbeth de Leeuw-Stravers

21 maart Collecte voor het werk van de diaconie
Aanstaande zondag collecteren we voor het werk van de Diaconie. En dat werk is zeer divers. Het is soms heel lokaal,
andere keren landelijk en dan weer internationaal.
- Lokaal bijvoorbeeld doordat wij renteloze leningen ter beschikking stellen aan mensen die vastlopen en daarmee
tijdelijk geholpen zijn. Dit doen wij in samenwerking de stichting Schuldhulpmaatje (die wij ook financieel steunen).
Maar ook door bijvoorbeeld in onze regio het werk van het Dovenpastoraat, het Hospice en de Voedselbank
financieel te ondersteunen.
- Landelijk werken wij regelmatig samen met Kerk in Actie, via het Diaconaat Binnenland, door ondersteuning te
bieden aan (dakloze) vluchtelingen, jonge ex-gedetineerden en prostituees bij het opbouwen van een nieuw leven.
- Het wereldwijde diaconaat omvat onder meer de situaties waar noodhulp gevraagd wordt, bijvoorbeeld als gevolg
van extreme droogte of juist wateroverlast als gevolg van tropische stormen en overstromingen.
Help ons anderen te helpen, dichtbij en ver weg. Steun het werk van uw diaconie door uw gift over te maken op het
bankrekeningnummer van de Diaconie: NL82 RABO 0346 3028 38
De diaconie bedankt u bij voorbaat hartelijk voor uw steun!

Bij de bloemen___________________________________
Symbolische bloemschikking
Vandaag staat weer één van de zeven werken van barmhartigheid
centraal: De hongerige te eten geven.
Er ligt een gebroken brood als teken van delen en geven.
Het ligt op een jute doek. Jute is ruw en staat voor de ‘ruwe’ kant
van het leven…..waar zoveel mensen een tekort hebben aan de
eerste levensbehoeften.
Maar je brood delen is ook goed voor de aarde zorgen,
daarom staat er een potje met aarde.
Je brood delen is ook delen van je overvloed, daarom staat er
een potje met geld.
En er staat een potje met de eerste bloemetjes die je nu ziet
aan de kant van de weg, als teken van hoop.
En dan mag het Licht niet ontbreken!
Greet Bijl

Kinderwoorddienst thuis 40-dagentijd_________________
Het thema van deze veertigdagentijd is ‘Levensweg’. Op het spelbord
volgen we de weg van Jezus naar Pasen. We hebben afgelopen weken al
verschillende stappen op het spelbord gezet. Weten jullie nog waar we
week
gebleven waren?
We hopenvorige
heel veel
gemeenteleden
te zien, in grote kring en in kleine Zoomgroepen om in gesprek te gaan over het jaarthema ‘He
Aanstaande
zondag
gaan we weer een paar stappen vooruit op het
goede leven'.
speelbord.

Bloembol
Tijn is zes jaar. Hij heeft een grote zus: Lara. Een hele tijd geleden, toen de
zomervakantie nog maar net voorbij was, ging de opa van Tijn en Lara op
reis. Hij moest een half jaar naar het buitenland voor zijn werk. Toen hij
vertrok, heeft hij Tijn en Lara iets gegeven: voor allebei een zak snoep en
een bloembol. ‘Ik hoop dat er van een van de twee nog wat over is als ik
terugkom’, zei opa. Dat is gelukt. Tenminste: bij Tijn is het gelukt. Dubbel
zelfs! Eerst was Tijn van plan om het laatste snoepje voor opa te bewaren,
maar dat was toch een beetje lastig. Maar de lege zak ligt er nog. En
daarnaast ligt de bloembol. Keurig netjes bewaard.
En bij Lara? Tijn heeft een al een paar keer stiekem gekeken op haar
kamer. Maar er ligt geen snoepzak en ook geen bloembol. ‘Heb je nog wel
iets over van wat opa gegeven heeft?’ vroeg Tijn gisteren aan Lara. Lara
knikte. ‘Wat dan? De snoepzak of de bloembol?’
Lara keek een beetje geheimzinnig. ‘De snoepzak niet’, antwoordde ze. ‘En
de bloembol heb ik ook niet meer. Maar toch is er nog iets over.’
‘Wat dan?’ wilde Tijn weten. ‘Dat zal je wel zien’, zei Lara…….
KOZ-verhaal-20210321 1.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.
Deze week gaat het over eten geven aan wie honger heeft.
Deze week staat er op jullie vastenkaart ‘Lukt het om een week lang niet te
snoepen?’
Een week lang niet snoepen, klinkt misschien als lang. Maar hoe zou het
zijn als je nooit snoep zou eten? Dat je al lang blij bent als je op deze dag
‘gewoon’ te eten hebt.
In het gezinsboekje stond afgelopen donderdag het verhaal van Rainbow
en de hamster. De hamster bedacht dat hij nog nooit een ander had
geholpen, omdat hij dacht dat hij dat niet kon. ‘Hoe zou ik voor een ander
moeten zorgen? Ik kan niet vliegen, ik kan niet vechten; ik kan alleen maar
rondjes lopen en nootjes eten.’ Maar toen bedacht hij iets. ‘Ik heb in mijn
holletje een enorme voorraad beukennootjes. Het zijn er meer dan ik zelf
op kan.’ Vanaf die dag legde de hamster een klein plankje voor zijn hol. ‘Ik
leg er elke dag een paar nootjes op. Iedereen die honger heeft, mag gratis
een nootje komen halen!’

Van de kerkenraad_________________________________
Terugblik gemeenteavond 9 maart 2021
Vorige week dinsdag vond de gemeenteavond over de financiën van 2020 plaats. Het was een digitale ontmoeting met
zo’n dertig gemeenteleden. De penningmeesters namen de aanwezigen mee in de inkomsten en uitgaven van 2020.
Financiën jeugd
De jeugd heeft een gezond saldo op de rekening staan. Doordat de jaarmarkt niet is doorgegaan, zijn er geen
inkomsten uit het parkeren. Er is extra geld uitgegeven aan verjaardagstasjes voor jarige kinderen in coronatijd. Ook is
er een scherm aangeschaft voor in de jeugdruimte.
Financiën kerk
Het was een bijzonder jaar, maar het jaar is afgesloten met een positief saldo. De inkomsten uit de vaste vrijwillige
bijdragen waren iets hoger dan vorig jaar en ook voor Kerk-TV is een heel mooi bedrag opgehaald. Ook de
investeringsplannen voor de komende jaren komen aan bod.
Financiën diaconie, project en plaatselijk missionair werk
Door goed te benoemen waar collectes voor bestemd zijn, wordt er meer gegeven. Het speerpunt in 2020 was de
Voedselbank, maar er zijn ook verschillende andere organisaties gesteund. We hebben een mooi bedrag over kunnen
maken naar het project ‘De kerk in Syrië’.
Thema’s
Na het bespreken van de cijfers gingen de aanwezigen in groepjes in gesprek over thema’s die verband hebben met de
financiën. Er vonden goede gesprekken plaats over het energieneutraal maken van de gebouwen, Kerk-TV,
investeringen en het project van de diaconie.
Gemeenteavond gemist?
Heeft u de gemeenteavond gemist maar bent u wel benieuwd naar de stukken? Mail dit dan naar
scriba@ontmoetingskerk.nl, dan ontvangt u ze digitaal.

