
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de penningm

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 26 maart 2021  no. 12 

 

      
    

Diensten 
 

28 maart Palmzondag 
6e zondag veertigdagentijd 
09.30 u. ds. H. Faber-van der 
Meulen uit Dordrecht 
Collecte voor de kerk 
 

     In de Stille Week zijn er diensten op 
     Witte Donderdag, Goede Vrijdag,  
     Stille Zaterdag en vieren we op  
     zondag 4 april Paasfeest. 
     Op dinsdag 30 maart verschijnt een 
     extra editie van de gemeentebrief  
     over de komende diensten. 

 
 
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 
Bert Kruis 
 

Lector 
Anneke Pantekoek 
 

Ouderling van dienst 
Bartha Nieuwland 

 
Collecteopbrengst  
7 maart voor Libanon: € 296,50 
14 maart voor ons project : € 593,50 
21 maart voor de diaconie: € 195,50 
 

Kerkbloemen 
 

 
 
De bloemen zijn gebracht bij  
mw. Tiny Rol, met de hartelijke 
felicitaties voor haar verjaardag. 

 
Jarig in april 
4-4 dhr. G.B. Rijke 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Lief en leed 
 

Rinus Vink is weer thuis. Annie en hij zijn 
opgelucht, omdat de uitslag van alle 
onderzoeken geen bijzonderheden heeft 
opgeleverd. Nu is er tijd nodig om te 
herstellen. Sterkte daarbij. 
 

Het zijn vreemde weken voor sommige 
gemeenteleden. Een aantal gemeenteleden 
kent de onrust van Covid-19-besmettingen 
met of zonder ziekteverschijnselen en met 
quarantaine. Een aantal gemeenteleden 
heeft gezondheidsklachten en ondergaat 
onderzoeken. Omdat we elkaar niet zien, is 
meeleven lastiger. Laten we elkaar blijvend 
aanbevelen onder de hoede van onze God. 
 

We gaan de Stille Week in. Samen. Dat is 
een uitdaging in veel opzichten. Op weg naar 
die week woorden van een gedicht: 
 

Verzoening  
Jacqueline Roelofs-van der Linden 
 

Geef ons de wil om door te gaan:  
laat ons toch samen weer uw weg betreden 
en onze woorden niet tot spijkers smeden 
om daarmee anderen aan het kruis te slaan.  
 
Geef ons een oor dat kan verstaan:  
soms houden woorden goede wil verborgen, 
maar luisterend met ons hart kunnen wij 
zorgen  
dat haast gesloten deuren opengaan.  
 

Geef ons de moed om door de pijn  
van onze misverstanden heen te kijken, 
steeds trachtend om elkander te bereiken, 
zodat wij samen weer uw mensen zijn.   
 

Geef ons een glimp van het geduld  
waarmee U generaties hebt zien falen.     
Laat uw begrip en liefde nederdalen,      
opdat uw geest elk mensenkind vervult. 
 
Annette Driebergen 
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Van onze predikant_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
      
                 
 

Zoom op zondag - 4 april 

Samen Paasfeest vieren, dat is ook dit jaar als 
gemeente niet mogelijk.  
Gelukkig kunnen we elkaar wel ontmoeten na de 
kerkdienst, bij Zoom op zondag. Doe je mee?  
Geef je op via zoom@ontmoetingskerk.nl en ontvang 
een link. Zorg zelf voor koffie, iets lekkers en je 
Paasbest. Dan wordt het vast een feestelijk 
koffiemoment! 
 

 
 
 
 

Bij de diensten in de Stille Week 

 
In een extra editie van de gemeentebrief, komende dinsdag, volgt meer informatie 
over de diensten in de Stille Week. Voor nu alvast een paar opmerkingen: 
- op Witte Donderdag willen we met elkaar de Maaltijd van de Heer vieren. Vanuit de 
kerk, verbonden met iedereen thuis. Idee is dat u zelf brood en wijn - in welke vorm 
dan ook - klaarzet voor de Maaltijd. Het zal zeker anders zijn dan anders, maar hopelijk 
doet het ook goed om op deze manier samen te vieren.  
- op Goede Vrijdag is de kerk tussen 15.00 en 17.00 uur open. Er wordt muziek 
gemaakt, er is tijd om stil te zijn, ruimte om een gebedsintentie achter te laten en om 
een bloem neer te leggen bij het kruis. Neemt u zelf een bloem mee?  
In de dienst op Goede Vrijdag verlenen - naast onze eigen Pim - Evi en Fiene Boere uit 
Papendrecht muzikale medewerking. 
- op Stille Zaterdag is er één dienst, de Paaswake voor kinderen. We denken dat 
iedereen met die dienst de stilte van deze dag beleven kan. In de dienst steken we 7 
kaarsen aan. Het is vast mooi om dat thuis ook te doen! 
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Commissie Eredienst_______________________________ 
 

Op een laag pitje.. 
 
Ook de Commissie Eredienst functioneert anders in deze tijd. Meestal bestaan de vergaderingen uit het  evalueren van 
gehouden diensten en bespreken we door Annette ingebrachte onderwerpen over de inhoud van de liturgie. Ook 
brainstormen we graag over mogelijkheden voor de vieringen rondom Kerst en Pasen en de Zondagavondspecials.  
Steeds bedenken we hierbij of het ook  inspirerend kan zijn voor mensen van buiten de kerk.  “Ik las over deze dienst in 
het Kontakt ….” horen we dan ook graag. Mooie voorbeelden hiervan zijn  “De Preek van de Leek” en de Taizédiensten. 
Het geeft veel voldoening als er weer een mooi programma (ook in samenspraak met andere commissies) in het 
informatieboekje van september staat. 
En nu?  Nu staan onze activiteiten voor een gedeelte op een laag pitje, wachtend en vertrouwend op andere tijden.  
Het vuurtje blijft  namelijk wel  branden! 
 

Heeft u ideeën voor de Zondagavondspecials? We horen ze graag. 
 

Namens de Commissie Eredienst, 
Dick van der Garde 
 

Van de kerkenraad_________________________________ 
 
Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad d.d. 8 maart 2021 
 

Maandag 8 maart vergaderde de kleine kerkenraad. De websitecommissie schoof digitaal aan om te vertellen over de 
verbeteringen van de website. De commissie gaat verder met bekijken welke informatie er op de website hoort en voor 
welke doelgroepen die informatie bedoeld is.  
 

We blikten terug op een geslaagd digitaal groothuisbezoek. De eerste digitale Jeugdkerk is goed bezocht en was een 
succes. Ook keken we vooruit naar de kerkdiensten en activiteiten rondom Pasen. Met de jeugd doen we mee aan de 
Paaschallenge van Jong Protestant. Verder sturen we weer een kaart met Paasgroet naar gemeenteleden. Ook wordt 
deze huis-aan-huis bezorgd in Noordeloos, Hoornaar en Hoogblokland.  
 

 
 
 
 
 

 

Bij de bloemen___________________________________ 
 

Deze laatste zondag van de veertigdagentijd beelden  
de bloemen het zevende barmhartig werk uit. De doden begraven.  
De schikking heeft duidelijke symbolen en de typische  
gedenkbloemen aronskelk, lelie, roos.   
Een mooi afscheid heeft net als alle andere werken weer met  
waardigheid en respect voor elkaar te maken. Zeven keer respect  
en liefde voor elkaar.  
Jezus vond dit dus heel belangrijk. Hij wist als geen ander hoe het  
voelt om respectloos  te worden behandeld.  
 
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 afgelopen weken al 
verschillende stappen op het spelbord gezet. Weten jullie nog waar we 
vorige week gebleven waren?  
A.s. zondag gaan we weer een paar stappen vooruit op het speelbord. En 
dan zijn we bijna aan het einde van het spelbord. 
 
Op de plaat van deze week zien we Jezus als koning naar Jeruzalem gaan. 
Maar hij gaat niet zoals onze koning met een mooie auto of gouden koets. 
Hij gaat ook niet naar Jeruzalem op de fiets zoals wij onze minister-
president wel eens in het nieuws zien. En misschien heb je andere 
koningen, presidenten of andere belangrijke mensen wel eens op het 
nieuws gezien, waar rijden deze mensen vaak op?  
Jezus gaat niet naar Jeruzalem in een mooie gouden koets en ook niet op 
een mooi paard. Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen:  
KOZ-verhaal-20210328.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: de doden begraven. 
 
Ben jij wel eens op een begraafplaats geweest? Wat vond je daarvan of hoe 
lijkt het je om daar te zijn? Meestal is het een rustige plek omringt door 
groen. Sommige mensen vinden het een beetje eng op een begraafplaats 
andere mensen vinden het juist een fijne plek zodat ze weer even bij een 
geliefde kunnen zijn die ze moeten missen. 
Je hoeft niet altijd naar een begraafplaats te gaan om aan iemand te 
denken die overleden is. Je kan dit ook thuis doen, door het opsteken van 
een kaarsje. Daar gaat deze week de vastenkaart ook over: ‘Brand een 
kaarsje voor iemand die is overleden of voor mensen die gestorven zijn 
door oorlog of rampen.’  
 

 

 
Spaardoosjes 40 dagentijd 
 

De spaardoosjes kunnen ingeleverd worden op Goede Vrijdag 
tussen 15.00 en 17.00 uur en op zaterdag 10 april tussen 
10.00 en 12.00 uur in de kerk. Bent u niet in de gelegenheid  
om naar de kerk te komen, neem dan contact op met Janneke 
Boom, tel.  06-28496731 
 

De opbrengst is bestemd om kansarme kinderen in Pretoria 
toekomst te geven. Veel zwarte jongeren in deze Zuid 
Afrikaanse stad groeien op in gebroken gezinnen, in slechte 
buurten omgeven door prostitutie, drugs, diefstal, geweld en 
vuilnis. School wordt vaak niet afgemaakt met werkeloosheid 
als gevolg. 
Een christelijke Zuid Afrikaanse organisatie helpt deze 
kansarme kinderen met onderwijs en biedt hen een omgeving 
vol liefde en aandacht zodat de spiraal van armoede 
doorbroken kan worden. Meer informatie vindt u op 
kerkinactie.nl 
 

Hartelijk dank voor uw steun! 
de diaconie 
 

 

https://1drv.ms/u/s!AkbO5pDbeZRopi28dvWRY4Uf7-rw


 

 

Paaschallenge_____________________________________ 

 

 


