
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de penningm

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 5 maart 2021  no. 9 

 

      
    

Diensten 
7 maart 
3e zondag veertigdagentijd 
09.30 dienst met doventolk o.l.v. 
Ds. Annette Driebergen 
Collecte voor KIA-
voorjaarszendingsweek 
 
10 maart Biddag 
Ds. A.J.O. van der Wal uit 
Hoofddorp 
Collecte voor de kerk 
 
14 maart 
4e zondag veertigdagentijd 
Ds. J.M. Aarnoudse uit Dordrecht 
Collecte voor Project ‘Help de kerk 
in Syrië’ 
 

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 
Dick van der Garde 
Biddag: Peter Veen 
 

Lector 
Gerry Bronkhorst 
Biddag: Peter Oosterlee 
 

Ouderling van dienst 
Arie Slob 
Biddag: Karin Harteveld 
 

Collecteopbrengst 28-2 
Kerk: € 175,50 
 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn deze week gegaan 
naar twee jarigen: 
mw. M de Groot- Verhoef en   
mw. A. Nieuwenhuizen-Slob.  
Samen 195 jaar oud.  
Van harte gefeliciteerd! 
 

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

 
 
 

 

Lief en leed 
Helaas heeft de eerdere behandeling bij 
Geert de Jong niet gebracht waar hij op 
hoopte. Er is opnieuw een opleving van zijn 
ziekte ontdekt. Dat betekent een nieuwe 
serie chemokuren. Hijzelf is gelukkig vol 
goede moed. We denken aan hem, Wilma 
en hun gezin. 
 

In deze dagen nemen Willy Korevaar, Hans, 
Marie Anne en Tim definitief afscheid van 
Arie. We bidden voor hen om troost van 
God en mensen. In de gemeentebrief van 
volgende week zal een In Memoriam 
worden opgenomen. 
 

Voor wie in deze dagen zorgen kent om 
zichzelf, om geliefden, om alles wat is en 
niet is deze gedachte: 
 

Golven 
 

Stenen worden verplaatst, 
geulen verlegd, 
maar wat blijft 
is het spel van de golven. 
Eb en vloed 
kent de levenszee, 
goede en kwade momenten. 
Ze rollen in golven , 
af en aan, 
maar wat komt 
zal ook weer gaan. 
Gedachte die helpt 
als er even te veel op ons afkomt. 
 

Volgende week hoop ik een weekje vrij te 
zijn. Een groot deel van de week brengen we 
thuis door, soms ook nog digitaal verbonden 
met gemeente of kerkenraad. In het 
weekend van 12 maart gebruiken we de bon 
voor een ‘Weekendje weg’, die we eerder 
namens de Ontmoetingskerk kregen. In 
bijzondere situaties kunt u contact opnemen 
met Rudolph de Jong (06-51183010). 
 
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! 
 

Annette Driebergen 

 

Zondag 7 maart is er 
Jeugdkerk, doe je mee?  
Zondag is er na de kerkdienst een 
Jeugdkerk voor alle jeugd vanaf 
groep  5. We starten digitaal om 
10.30u en het duurt ongeveer een 
half uur. 
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:scriba@ontmoetingskerk.nl
about:blank
mailto:elsbethstravers@live.nl


 

 

Van onze predikant________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de dienst van zondagmorgen 
 

We lezen een verhaal uit Johannes 2:13-22. Johannes schrijft zijn verhaal 
over Jezus op een andere manier dan de drie andere evangelisten. Bij 
Johannes komt het verhaal over de tempelreiniging al direct aan het begin. 
Jezus vol woede, een beeld dat we niet echt vaak zien. Woede om het 
‘misbruik’ van het huis van God. Het thema past daarbij: ‘Heilig huis’.  
In coronatijd is ons gezamenlijke huis van God dicht. Wat betekent dat voor 
de ontmoeting met God? Is je eigen huis nu een ‘heilig huis’? Hoe doe je 
dat? Daar denken we zondag over na. 
 
 

 

 

 

Aan de deur bij ….  
 

Lijkt het u of jou leuk 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’! 
We blijven op afstand, aan de deur! 
 
Annette Driebergen 
 
 

Bij de bloemen 
Dankdienst voor het leven van Arie Korevaar 
 

In deze dienst staat het verhaal van Jacob die droomt over een open hemel centraal. 
We zien een trap afgebeeld met klimop, als teken van trouw.  Daaronder blauw/paarse viooltjes, de kleur waar Arie zo 
van hield. 
Het viooltje heeft vele betekenissen. Vanwege zijn geringe omvang is het een zinnebeeld van verborgen schoonheid 
en deugd, nederigheid en bescheidenheid. 
De blauwe kleur wordt in verband gebracht met trouw en duurzaamheid. 
 

Ook in de zondagmorgendienst staat de ladder opgesteld. Nu met een andere betekenis. 
In het teken van de werken van barmhartigheid staat deze zondag ‘de vreemdeling’ centraal. 
We denken dan als eerste aan de asielzoeker, mensen uit een andere cultuur die op zoek zijn naar veiligheid of naar 
een beter leven. 
Zij komen soms uit oorlogsgebied of andere moeilijkheden en daarom is de ladder omgeven door doornen. 
En daarvan uit willen ze graag trede voor trede zoeken naar een beetje geluk, veiligheid en medemenselijkheid.  
Maar zoeken wij dat allemaal niet?  
Dromen wij ook niet van een open hemel? 
Dus ze zijn net als wij, geen vreemdelingen maar medebewoners.   
Te lezen in de 40dagentijd kalender: Goede daden zijn schakels, die samen een ketting van liefde vormen. 
 

Bij de bloemen voor biddag: 
Voor veel mensen in onze streek komt er nu een tijd van zaaien en poten. Aardappels, uien en alle zaden kunnen weer 
de grond in. En dan hopen we natuurlijk dat het iets wordt. Onze verwachtingen zijn hoog.  
Niet iedereen heeft hoge verwachtingen.  
We denken deze dag ook aan de gevangenen, ook een werk van barmhartigheid. Zij kunnen niet zomaar zaaien. 
Verwachten (op betere tijden) is dan ook moeilijk. Geïnspireerd door de kaart die we vorige week naar gevangenen 
konden sturen, heb ik in het hart draden van verbinding gelegd. Knopen om gesprek aan te knopen en zaden om ook 
in hun harten hoop te zaaien .We kunnen bidden om zegen over onze werken. De tulpen staan voor gebed, ze vouwen 
hun blaadjes naar elkaar als gevouwen  handen.  
 

Greet Bijl (rouwdienst Arie en zondag) en Mirjam van Genderen (biddag) 
 



 

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_________________ 

 
 

 

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. 
 

  
 

 

__________________________________________________________ 

Geboren  

 

 

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. 
 
‘Kerkmunten: 4 munten ter waarde van €1,- voor maar €5,-!’  
‘Pepermuntjes, extra scherp - zo blijf je gegarandeerd wakker.’  
‘Oordopjes, de beste remedie tegen valse noten!’  
‘Tijdens de preek goed bij de les? Haal hier uw Bijbel!’  
 
Het lijkt wel markt. In het verhaal van vandaag lijkt het plein rond de tempel, het huis 
van God, wel een markt. In de kindernevendienstverhaal horen jullie wat er gebeurt 
als Jezus bij de tempel komt. Denk je dat hij hier mee eens is of denk je dat hij juist 
erg boos wordt?   

KOZ-verhaal-20210307.mp3
 

 
Deze week gaat het over onderdak bieden aan vreemdelingen 
Wat doe jij als er iemand bij je op bezoek komt? Moet je dan eerst je kamer 
opruimen? Pak je wat te eten en te drinken. Zorg je ervoor dat het lekker warm is 
thuis? 
Wat zou je doen bij iemand zonder (t)huis.  
Geen huis betekent namelijk geen warmte, helemaal in de winter. 
Jullie vastenkaart gaat daar deze week over.  
Vraag je ouders de verwarming thuis lager te zetten en om warm te blijven kan je 
dan een (extra) warme trui aan trekken.  
Wanneer je dit doet, besparen je ouders op de energiekosten. En het is ook nog eens 
beter voor het milieu. 
 



 

Van de kerkenraad__________________________________ 

 
Missionaire specialisatie 
Onlangs rondde onze predikant Annette Driebergen  
de missionaire specialisatie af. Een opleiding van ruim  
twee jaar waarin zij, en wij met haar, veel leerde over  
de missie van de kerk in  
de wereld. We gingen de missionaire specialisatie                    
in als zoektocht voor predikant en gemeente.  
We vroegen ons af: waarom willen we eigenlijk missionair  
zijn en wat betekent dat? De afgelopen jaren vonden we  
daarop met elkaar steeds meer antwoorden. We zetten  
de eerste stappen  op de weg naar een missionaire  
gemeente. Hoe dat ging, lees je in Annettes afsluitende  
artikel ‘Missionair? Nee, hè?’ of ‘Missionair? Van harte!’  
 

Op zoek  
Dit artikel staat in een magazine, samen met de artikelen  
van de andere deelnemers aan de missionaire specialisatie.                  
Dit magazine heeft als titel Op zoek naar wat God nu van  
ons vraagt – Over de missie van de kerk in de wereld. We                 
hebben een aantal exemplaren ontvangen om uit te lenen.  
Bent u benieuwd naar het artikel van Annette?                                   
Of misschien wel naar alle artikelen die erin staan?  
U kunt een exemplaar lenen bij de scriba 
(scriba@ontmoetingskerk.nl).  
 

Missionair zijn is… 
Maar wat is missionair zijn eigenlijk? En wat niet? De Protestantse Kerk vertelt het op een boekenlegger. Als u                     
belangstelling heeft voor dit geheugensteuntje, kunt u er een opvragen bij de scriba. 
 
 

 

 

 

 
 

mailto:scriba@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

 

 

Stand projectbarometer per 1 maart 2021 

Onze Projectbarometer is in januari en februari met € 764,46 gestegen. 

De stand van de barometer komt met deze stijging op het mooie bedrag 

van € 4245,60. 

Namens de projectcommissie en de diaconie heel hartelijk dank voor uw 

bijdragen.  

 


