
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de penningm

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 23 april 2021  no. 16 

 

      
    

Diensten 
25 april 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor Plaatselijk Missionair 
Werk 
 
Volgende week  2 mei 
09.30 u. dienst met doventolk 
o.l.v. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de diaconie 
 
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/pianist 
Peter Veen 
 

Lector 

Tabitha Kazen 
 

Ouderling van dienst 
Karin Harteveld 
 

Collecteopbrengst 18-4 
Kerk: € 211,50 
 

Kerkbloemen 
 

 
 
De kerkbloemen zijn ter  
bemoediging gebracht bij iemand  
die liever niet genoemd wil worden. 
 

Jarig in mei 
5-5 mw. J.M. Baan-Rouwert Boer 
26-5 mw. Corrie Korevaar 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Bij de dienst van komende 
zondagmorgen 
 
We lezen een gedeelte uit Johannes 10:11-
16 op deze zondag die in de traditie Goede 
Herderzondag wordt genoemd. Jezus noemt 
zichzelf de Goede Herder. We kennen uit de 
psalmen ook het beeld van God als herder. 
Psalm 23 zingt daarvan. Waar komt dat 
beeld eigenlijk vandaan? Wat betekent het 
beeld van een herder voor ons nu we daar 
eigenlijk alleen nog maar toeristische 
plaatjes bij hebben? En wat zegt de 
bijhorende kudde over ons, ook als 
geloofsgemeenschap? Dat zijn vragen op 
weg naar zondag. We zijn opnieuw online 
verbonden met elkaar.  
Het thema: Schaap zoekt herder, herder 
zoekt schaap. 

 

 
 
 

 
Annette Driebergen 
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Van onze predikant_________________________________ 
Lief en leed 

 
Het is een bijzondere zondag voor de Hervormde gemeente van Noordeloos en Overslingeland. Komende zondag is de 
bevestiging en intrede van hun nieuwe predikant, ds. Henrie Burggraaf. Namens de Ontmoetingskerk heb ik hem en zijn 
vrouw al welkom geheten. Zondagmiddag zal ik dat bij de intrededienst nogmaals doen. Wat fijn dat er een nieuwe 
predikant is! We wensen de gemeente én ds. Burggraaf en zijn gezin een mooie start en een gezegende tijd. 
 
Voor kinderen en jongeren (en hun ouders) geven de komende twee weken ruimte voor rust en ontspanning. Natuurlijk, 
de basisscholen zijn weer open en middelbare scholieren kunnen met meer of minder regelmaat naar school, maar ook 
op school bleef het de afgelopen periode 'corona-onrustig'. Even ‘niks’ zal dus best lekker zijn.  
 
Ik noem opnieuw geen namen van gemeenteleden. Dat kan een goed teken zijn en tegelijk weten we allemaal dat er 
genoeg ‘ziekte en zorg’ is, in sommige huizen al heel lang, bij anderen sinds kort. Laten we elkaar in het oog houden en 
dat laten merken. ‘In gebed en gebaar’ noem ik dat soms. Dat lijkt me veelzeggend genoeg.  
 
In ons Liedboek – 'Zingen en bidden in huis en kerk' staan op sommige pagina’s gedichten. Bij Psalm 23 (zie hieronder 
rond de dienst) staat dit gedicht van Erik Idema: 
 

Genoeg 
 
 ‘Dan was jij de herder  
 en ik was het schaap’ 
 
Jij zoekt voor mij 
groen grazig gras. 
Ik voel me vrij, 
speel zonder jas. 
 
En als ik blaat, 
begrijp jij mij. 
Loop ik op straat, 
ben jij er bij. 
 
In diepe nacht 
maak jij het licht. 
Jij houdt de wacht, 
jij blijft in zicht. 
 
Als ik jou heb, 
heb ik genoeg. 
 
 

 

Zoom op zondag 
 
Ik heb het al eerder zo 
genoemd, maar in ‘Aan de 
deur bij .. ‘ komt het ook 
met regelmaat terug: we 
missen elkaar in de 
kerkdiensten, maar we 
missen ook het onderling 
contact bij het ‘sacrament 
van de koffie’. 
Op zondag 2 mei is er weer 
gelegenheid om daar na de 
kerkdienst digitaal iets van 
te proeven. Bij eigen koffie 
met iets lekkers en met 
verrassende momenten 
met wie je juist wel of juist 
niet verwacht.  
Meedoen? Stuur een 
mailtje naar 
zoom@ontmoetingskerk.nl 
en je ontvangt een link 
voor die zondagmorgen. 
 
 

Collecte voor Plaatselijk Missionair Werk 
Aanstaande zondag collecteren we voor Plaatselijk Missionair Werk. En dat werk is zeer divers, maar wel altijd lokaal. 
We betalen onder andere de kerst - en paasattenties er van. Maar ook de Elisabethbode en de ouderenmiddag wordt 
er vanuit bekostigd. 
De diaconie is er verantwoordelijk voor. 
Steunt u ook Plaatselijk Missionair Werk? Maak dan uw gift over op de rekening van de Diaconie. 
Het bankrekeningnummer van de Diaconie:  NL82 RABO 0346 3028 38 
 
Hartelijk dank voor uw steun! 
Namens de Diaconie, 
Arjan verhaar 
 

about:blank


 

Van onze predikant_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gebedsmuur 
 
Soms is het fijn om een gebed of een hartenkreet op te schrijven. Het kan  
helpen iets van je diepste verlangen te verwoorden. Die woorden hoeven  
niet altijd te worden gedeeld met anderen of hardop te worden  
uitgesproken in een kerkdienst.  
Bij de Ontmoetingskerk staat tussen Pasen en Pinksteren een gebedsmuur. 
 Een gebedsmuur om in te doen wat je gezegd wilt hebben, voor jezelf en  
voor God. De briefjes zullen niet worden gelezen, maar we bidden wel voor  
iedereen die een briefje achterlaat. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Op weg naar Pinksteren 
 

We gaan op weg naar Pinksteren. Wat zou het mooi zijn om 
ook dat feest met inbreng van veel gemeenteleden te vieren! 
Daarom opnieuw een vraag aan iedereen: Wat is voor u/voor 
jou het Pinksterfeest?   
Ik nodig je uit om daar iets bij te bedenken en dat met mij te 
delen. ‘Iets’,  dat klinkt vaag en wijd. Zo is het ook bedoeld. 
Welk lied vertelt voor u de essentie van Pinksteren? Is er een 
gedicht dat voor jou de pinkstergedachte onder woorden 
brengt? Bij welke foto of welk schilderij krijg jij 
pinkstergedachten? Kun je zelf iets onder woorden of in beeld 
brengen van de betekenis van het Pinksterfeest?  
Ik zoek dus naar creativiteit in de breedste zin van het woord. 
Denk je mee?  
Graag in-/aanleveren uiterlijk 16 mei! 
 
 

Annette Driebergen 

 

 

Mol Drive In - we doen het weer! 

Ook dit jaar geen kamp met Hemelvaart, maar na 

het daverende succes van vorig jaar wel opnieuw 

de Mol Drive In. Geniet met ons mee van een 

heerlijke (iets aangepaste) kampmaaltijd. Zie 

bijlage van de gemeentebrief voor het 

bestelformulier en geef snel je bestelling door. 

De opbrengsten zijn dit jaar voor het opknappen 

van de jeugdruimtes.  

We hopen met jullie te genieten van de maaltijd 

en het kampgevoel. 

Jonneke, Elvira en Elsbeth 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
      
                 
 

 

 
 
 
 

Van de kerkenraad________________________________ 

Lieve leden en vrienden van de Ontmoetingskerk, 

Het is even stil geweest in de berichtgeving over onze zoektocht naar ambtsdragers. We mochten vele voordrachten 
ontvangen. Hartelijk dank voor het meedenken! Het lijkt er op dat de afgelopen zware periode, die het coronavirus 
met zich meebracht, mensen heeft vermoeid. De stap om in deze tijd een ambt op te nemen is best een grote.  
Daarom zijn we des te meer verheugd dat we jullie kunnen meedelen dat de volgende mensen met een hartelijk en 
positief 'ja' hebben geantwoord op de vraag om ambtsdrager te worden: 

 Annemarie Aanen als diaken 
 Ria Kon als diaken 
 Maartje Aantjes als jeugddiaken 
 Henny Kool als ouderling-kerkrentmeester 
 Ans van Vuren als wijkouderling 

De snelle rekenaar onder u zal zeggen: 'Maar dan mist er toch nog een?' En ja, dat klopt. We hebben de laatste 
vacature van wijkouderling helaas niet kunnen opvullen. Als kerkenraad hebben we besloten om de huidige stand van 
zaken voor wat betreft nieuwe ambtsdragers alvast met u te delen, zodat we ons kunnen voorbereiden op de 
bevestigingsdienst (met Pinksteren of eventueel later) en de overdracht. De werkzaamheden die voortvloeien uit de 
vacature zullen we gezamenlijk oppakken, mogelijkerwijs ook door werkzaamheden op een andere manier te 
verdelen.  
Want uiteindelijk zijn we samen de kerk. Het is al vaker gezegd, maar we doen het hier nog maar eens. De kerk is niet 
die prachtig gerangschikte hoop stenen aan de M.J. Veder van Hobokenstraat, maar de kerk zijn wij, de mensen die 
samen belijden, elkaar helpen en steunen, naar elkaar omzien en zorg dragen voor de wereld om ons heen. Samen 
hebben we die verantwoordelijkheid gekregen en samen zullen we die dragen. 
 
Een hartelijke groet uit het moderamen, 
 
Rudolph de Jong - voorzitter 
Gerdien van Mourik – scriba 
 
 
 

 

 

 


