
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de penningm

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 30 april 2021  no. 17 

 

      
    

Diensten 
Zondag 2 mei 
09.30 u. dienst met doventolk 
o.l.v. ds. Annette Driebergen 
Collecte: Binnen de diaconie 
hebben we besloten om te 
collecteren voor de ramp in 
Indonesië waar onlangs een 
cycloon heeft plaatsgevonden.  
(meer informatie hierover vindt u 
verderop in deze brief) 
 
Volgende week  9 mei 
09.30 u. ds. H. van Eerden uit Goes 
Collecte voor KerkinActie, 
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/pianist 
Pim Lodder 
 

Lector 

Sanne van Wijk 
 

Ouderling van dienst 
Anita Wallaard 
 

Collecteopbrengst  
4-4 JOP: € 220,50 
25-4 Plaatselijk Missionair Werk:  
€ 247,00 
 

Kerkbloemen 
 

 
 Geen melding deze week. 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Bij de dienst van komende 
zondagmorgen 
 

 
 
We lezen zondagmorgen uit 
Deuteronomium 4:32-40, de 
oudtestamentische lezing voor deze zondag. 
Mozes geeft het volk de opdracht mee om 
stil te staan bij de geschiedenis. Niet om aan 
vast te klampen of te koesteren, maar om de 
weg naar de toekomst te vinden.  
Het is opdracht voor Israël, maar wij lezen 
het als nieuwtestamentische gemeente mee 
en halen daar een boodschap voor onszelf 
uit.  
De illustratie laat een echtpaar in de trein 
zien. Willem Wilmink schreef een gedicht 
met die titel, waarin de klank van de 
boodschap van deze zondag hoorbaar is.  
Het thema, ook met het oog op de komende 
week: Gedenken.  
 
 
(Komende week, van 3 t/m 9 mei, heb ik een 
weekje vrij. In bijzondere situaties kunt u 
bellen met onze voorzitter Rudolph de Jong, 
06-51183010) 
 
Annette Driebergen 

 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
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Van onze predikant________________________________ 
 

Lief en leed 
 
Lief en leed, het klinkt als vanzelfsprekende ‘kop’ boven dit bericht. Vandaag zien we heel concreet dat het leven van 
gemeenteleden zich inderdaad afspeelt tussen die twee polen van geluk en verdriet.   
 
Ik noem allereerst Jos de Groot. Op 26 april behaagde het de koning …. en ontving Jos uit handen van burgemeester 
Segers een lintje voor zijn inzet in de samenleving. Jos en Hannie, ook vanaf deze plek onze hartelijke felicitaties met 
deze verdiende onderscheiding! 
 
Ik noem de namen van Wilma, Geert, Marjolein, Jorian en Christiaan de Jong. De behandelingen bij de ziekte van 
Geert hebben niet het gewenste resultaat en zijn gestopt. Artsen zien geen mogelijkheden voor verdere behandeling. 
Dat is een ingrijpend bericht. Wilma en Geert en hun gezin zullen daar allemaal op hun eigen manier een weg mee 
moeten vinden. Dat kan best ingewikkeld zijn. Laten we in onze gebeden aan hen denken en meeleven in deze 
onzekere tijd. 
 
Willy Korevaar had juist de bedankkaartjes voor de lieve aandacht bij het overlijden van Arie verstuurd (zie verderop in 
de gemeentebrief), toen haar moeder overleed. Een onverwacht overlijden kun je het niet noemen, want Willy’s 
moeder heeft de gezegende leeftijd van 97 jaar bereikt. Maar ze was met heel veel liefde en wijsheid betrokken bij het 
leven van Willy. Zo stapelt dit verdriet zich op dat intense andere verdriet. Laten we bidden voor Willy en haar kinderen 
om troost voor deze dagen.  
 
Ik las deze woorden van Henri Nouwen. Van toepassing op veel momenten in het leven.  
 
Hopen is toch blijven leven 
in de vertwijfeling, 
en toch blijven zingen 
in het duister. 
  
Hopen is weten dat er liefde is, 
is vertrouwen in het morgen, 
is in slaap vallen 
en wakker worden 
als de zon weer opgaat. 
  
Hopen is bij storm op zee 
land ontdekken, 
is in de ogen van de ander 
lezen dat hij je heeft verstaan. 
  
Zolang er nog hoop is, 
zolang is er ook bidden 
en zolang zal God je 
in zijn handen houden. 
 
Annette Driebergen 
 

 

Zoom op zondag 
 
Aanstaande zondag, 2 mei, 

is er weer gelegenheid om 

elkaar na de kerkdienst 

digitaal te ontmoeten. 

Misschien wel om 

gedachten over de dienst 

uit te wisselen of bij te 

praten over het leven. Met  

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 zondagmorgen. 

 

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! 
De eerste bijdragen druppelen binnen, maar er kan zeker nog meer bij! 
 
Annette Driebergen 

 

 



  

 
Collecte voor slachtoffers ramp in Indonesië___________ 
 
Op eerste Paasdag trof cycloon Seroja de Indonesische provincie Nusa Tenggara Timur, een van de armste regio's in 
het land. Omdat de verbinding met sommige delen van het rampgebied is verbroken, ontbreekt een totaalbeeld over 
de gevolgen van de ramp. Wel is bekend dat minstens 130 mensen op onder andere de eilanden Timor, Sumba, Flores, 
Rote, Sabu en Alor zijn overleden, dat minstens 75 mensen worden vermist en dat meer dan 8500 mensen hun huis 
hebben moeten verlaten.  

 

 

Steun uit binnen- en buitenland 
Verder roept de GMIT, met de hier afgebeelde poster, ook lokale kerken op bij te dragen aan noodhulp. GMIT vraagt 
zo kerken in binnen- en buitenland om in actie te komen voor de slachtoffers, een mooi voorbeeld van Geloven in 
delen. 
 

Ook Kerk in Actie steunt het noodhulpwerk van de GMIT, en dat van de Sumbanese Kerk GKS, zodat slachtoffers 
geholpen worden met eerste levensbehoeften en  geestelijke zorg te bieden. Kerk in Actie houdt nauw contact met de 
kerken, aangezien de cycloon nog steeds actief is.  
Help mee 
Maak alstublieft noodhulp voor de getroffenen mogelijk met uw gift. 
U kunt uw bijdrage overmaken op NL82 RABO 0346302838 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Ontmoetingskerk  
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 
 

De diaconie 

 

 

 

 

Kerken open voor vluchtelingen 

Ds. Mery Kolimon, voorzitter van 

de Timorese Kerk GMIT, heeft 

alle kerken in de provincie 

waarvan de bevolking in 

meerderheid christelijk is, 

opgeroepen om hun 

kerkgebouwen en pastorieën 

open te stellen voor de 

vluchtelingen. Daarnaast biedt 

de kerk pastorale zorg en 

traumaverwerking. Ds. Kolimon 

roept ook de lokale en centrale 

overheid op om hun 

verantwoordelijkheid te nemen. 



 

Mol Drive In - we doen het weer! 

Na het daverende succes van vorig jaar, doen we het opnieuw:  
de Mol Drive-In. 
Bekijk ons vernieuwde menu en bestel direct! 

Ook dit jaar geven we jullie de kans om mee te genieten van het  
kampgevoel met een ietwat aangepaste kampmaaltijd.  
Uiteraard ‘corona-proof’ gekookt en geleverd.  
Hoe gaat het in zijn werk:  

Als bijlage bij de gemeentebrief vindt u een bestelformulier met  
de te bestellen maaltijden. U kunt uw bestelling doorgeven per  
app of mail aan Elsbeth de Leeuw. U kunt een tijdvak aankruisen  
waarin u de voorkeur heeft de maaltijd(en) af te komen halen.  
U krijgt dan een betaalverzoek en een bevestiging van ons.  
U komt op  donderdagavond 13 mei naar de kerk.  
Vanaf hier wijst het zich vanzelf en gaat u even later met een  
warme maaltijd het terrein weer af.  
 
De opbrengsten van de verkochte maaltijden zijn t.b.v. het  
jeugdwerk en specifiek voor het updaten van de jeugdruimtes.  
Want ook dit jaar gaat de jaarmarkt niet door, dus geen  
opbrengsten vanuit het parkeren voor ons dit jaar.  
Daarom hopen we dat u weer mee wilt doen aan deze actie en  
met ons allemaal het gevoel van kamp wilt meebeleven! 
 
We zien de bestelling graag tegemoet.  

 

 

Het werk van de diaconie_________________________ 
 
Wij willen het werk van de diaconie onder de aandacht brengen, de projecten die we  hebben gesteund, acties 
waar we aan hebben deelgenomen. 
Afgelopen jaar was ook voor ons  een bijzonder jaar.  
Een jaar waar wij moesten schakelen en zoeken naar een  
andere vorm van kerk zijn.  
 
Projecten die we afgelopen jaar gesteund hebben zijn: vluchtelingen op Lesbos, 
Leger des Heils, JOP, bestrijding corona Afrika en Azië, vakantietas, plaatselijk missionair werk 
en werelddiaconaat. Ook hebben we in samenwerking met de hervormde kerken Hoornaar, Hoogblokland, 
Noordeloos en Goudriaan een zeer geslaagde inzamelactie voor de voedselbank gehouden. 
 
We ondersteunen Schuldhulpmaatje. Dit is een getrainde vrijwilliger die praktische ondersteuning 
en persoonlijke aandacht geeft aan mensen met financiële problemen. Geïnspireerd door het evangelie 
bieden samenwerkende kerken hulp aan het toenemend aantal mensen met schulden. 
Het uitgangspunt is dat je iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. 
 
In de volgende nieuwsbrief leest u over de komende ouderen activiteit op vrijdag 4 juni. 
 
Hartelijke groet van de diaconie 
 

 



 

         
                      
 

 

 
 
 
 

 

Column__________________________________________ 

Verleden heden en toekomst 

 

We kennen het allemaal wel; gebeurtenissen uit het verleden die ons niet los laten, waarmee we bezig blijven, waar we 

steeds aan moeten denken, die zich niet schijnen op te lossen.  

Of beter gezegd, die wij niet los kunnen laten. 

Nu is er uiteraard voor alles een tijd, Het ene neemt meer tijd in beslag dan het andere maar dit gaat meer over te lang 

durende dingen. Zeurende dingen. 

 

We slepen als het ware het verleden mee naar het heden.  

We blijven eraan denken. 

Het zit ons dagelijks leven letterlijk in de weg. 

En als je er goed over nadenkt, hoort het hier helemaal niet thuis. 

 

Soms projecteren wij het zelfs op de toekomst; “Het is altijd zo gegaan dus zal het nu ook wel weer zo gaan. Of ik krijg 

dat toch niet voor elkaar. Of zie je wel….” 

We nemen zo plaats en tijd in, niet alleen van het heden maar ook van de toekomst. 

 

We geven eerlijk gezegd het heden en soms ook de toekomst geen kans zich te ontwikkelen. Heden nog toekomst 

kunnen zich voor ons ontvouwen. 

Wij beperken ze als het ware. 

 

Hiermee staan we onszelf in de weg. We ontnemen onszelf de mogelijkheid dingen van het leven te leren, zodat we 

verder kunnen, onszelf kunnen ontwikkelen, dichter bij onze bestemming als mens van God te kunnen komen, 

Licht en liefde te omarmen. 

 

Kort gezegd; 

  

Sluit vrede met het verleden 

Maak plannen voor de toekomst 

Leef in het heden. 

 

Thijs Brouwer 

 


