
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de penningm

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 7 mei 2021  no. 18 

 

      
    

Diensten 
Zondag 9 mei 
09.30 u. ds. H. van Eerden uit Goes 
Collecte voor KerkinActie, 
project: Help de kerk in Syrië (zie 
verderop in deze brief) 
 
13 mei   Hemelvaartsdag 
09.30 ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 
Volgende week  16 mei 
09.30 u. ds. G. van Driesten uit 
Streefkerk 
Collecte voor de bloemengroet 
 
 
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, ook op Hemelvaartsdag 
 

Lector 

Adrie Hoffman 
Hemelvaartsdag:  Tabitha Kazen 
 

Ouderling van dienst 
Gerco den Oudsten 
Hemelvaartsdag: Henri Kon 
 

Collecteopbrengst 2 mei 
De opbrengst van de collecte voor 
noodhulp in Indonesië was € 776,50. 
 

Kerkbloemen 
De bloemen zijn naar de familie  
De Jong gebracht ter bemoediging. 
Jos de Groot kreeg ook een boeket 
vanwege zijn lintje. 
 

 

 
  
 

Jarig in mei 
26-5 mw. Corrie Korevaar 
 

 
 
 

 
 

 

Bij de dienst op 
Hemelvaartsdag 
 

 
 
 
Na 40 dagen is de cirkel rond: de laatste 

ontmoeting met de Opgestane is een 

afscheid. Afscheid met een opdracht om te 

wachten. Waarop? De vrienden van Jezus 

hebben waarschijnlijk geen idee. In de tijd 

tussen Pasen en Hemelvaart is er in ieder 

geval wel vertrouwen gevoed: wat Jezus 

zegt, zal gebeuren. Zo ging het met Pasen, zo 

zal het blijven gaan. Wij zijn mensen na 

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Is er voor 

ons nog iets om op te wachten? Wat vertelt 

Hemelvaart ons nu nog? Daar denken we 

over na. We lezen in ieder geval uit 

Handelingen 1. 

 

Annette Driebergen 

 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
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Op weg naar Pinksteren 
 

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! 
 
 

Lief en Leed_______________________________________ 
 
We gaan richting Hemelvaartsdag. De dag waarop we stilstaan bij het moment waarop Jezus, nadat hij aan het kruis 
gestorven was en weer was opgestaan, naar de hemel ging. Door een wolk onttrokken aan het zicht van degenen met 
wie hij op dat moment was, keerde hij terug naar de plek waar hij vandaan was gekomen.  
Hemelvaart houdt een belofte in. 
Terwijl zijn volgelingen Jezus zich verbluft afvragen waar Jezus is gebleven, staan er plotseling engelen naast hen, die 
zeggen, dat degene die zij hebben zien opvaren naar de hemel, op dezelfde wijze zal terugkeren. Dit een boodschap van 
hoop. Jezus zal terugkomen. Hij is aan een werk begonnen en hij zal het afmaken: hij komt terug om de aarde te 
vervullen met gerechtigheid en vrede.  
Een boodschap van hoop waaraan we kunnen vasthouden als het in ons leven niet vanzelf gaat. Als er sprake is van 
ziekte, rouw, verdriet, eenzaamheid of onrust. Deze week noemen we geen specifieke namen, maar dat neemt niet 
weg dat er mensen zijn die het op dit moment zwaar hebben door alles wat er in hun leven speelt. We bidden dat zij de 
hoop mogen vasthouden en nieuwe moed en kracht mogen krijgen om verder te gaan.   
Tot slot nog een gedachte bij de Hemelvaart:  
 

     Dinie Haag 

 Laatste week! 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 me 
De eerste bijdragen druppelen binnen, maar er kan zeker nog meer 
bij! 
 

Annette Driebergen 
 

 



  

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. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Terugblik vergadering grote kerkenraad 19 april 2021 

Onlangs vergaderde de grote kerkenraad digitaal. We spraken over hoe het met ons gaat in coronatijd en noemden 
de nieuwe ambtsdragers. Er is 1 vacature niet opgevuld, we besloten om niet verder te zoeken en de namen bekend 
te maken aan de gemeente.   
 
Missionair kerk-zijn 
Vervolgens verdiepten we ons in missionair zijn nu. Als je missionair kerk bent, heb je dus een missie. We stonden 
stil bij wat onze missie is, wat ons drijft.  
 
In onze ogen is onze drive dat iedereen welkom is. Er is plek voor iedereen en iedereen mag zichzelf zijn. Over 
verschillen praten we met elkaar, uit belangstelling, maar we oordelen niet. Het gevoel dat we iets voor anderen 
kunnen betekenen is een persoonlijke drive voor velen van ons. Het geeft ook verdieping. Ook het samenzijn drijft 
ons; we kunnen leren van elkaar en met elkaar.   
 
Missionair zijn is luisteren. Naar de mensen om ons heen, naar God en de wegen die de Geest wijst. Iedereen wil 
gehoord worden, wij moeten bereid zijn om te luisteren. Missionair zijn is ook gastvrij zijn. Laten weten dat mensen 
welkom zijn bij ieder van ons. En gastvrij zijn in ons gebouw. Bij het missionair kerk-zijn is het ook belangrijk om 
elkaar te ontmoeten en plezier te hebben met elkaar.   
 
De blik vooruit 
We spraken over de Ontmoetingskerk na de coronacrisis. We hebben de afgelopen tijd geleerd dat we wendbaar 
zijn en keuzes durven te maken. De creativiteit die we als kerk hebben laten zijn, willen we vasthouden. 
Tegelijkertijd hebben we zorgen over hoe het verder zal gaan – komt iedereen weer terug?  
 
We verwachten dat de kerk weer gefaseerd open zal kunnen, dus met steeds iets meer aanwezigen. We kijken 
vooruit naar de ontmoeting als we weer allemaal bij elkaar kunnen zijn. We denken aan een feestelijk weekend met 
activiteiten voor iedereen en gezamenlijk eten.  
 
Ten slotte willen we graag meer mensen betrekken bij het werk in de kerk. We willen graag ruimte geven aan 
mensen die iets willen doen. Niet als ambtsdrager of als vast lid van een commissie, maar wanneer het nodig is, en 
omdat ze het leuk vinden.   
 

 



  

 
Collecte voor Project in Syrië________________________ 
 
De collecte is deze zondag bestemd voor ons project BOUW DE KERK IN SYRIE WEER OP. 
Na 10 jaar burgeroorlog in Syrië is het aantal christenen gedaald van 1,8 miljoen tot naar schatting 800.000. 
De situatie van de Syrische bevolking is nog steeds een levende nachtmerrie. 
Sinds het begin van de opstand kwamen al 380.000 Syriërs om het leven. 
De kerk neemt een belangrijke plaats in bij het uitdelen van hulp; voedsel, onderdak, psychosociale ondersteuning en 
hulp om in je eigen levensonderhoud te voorzien. Helpt u ook mee om de kerk in Syrië weer op te bouwen?  
U kunt u gift overmaken op rek.nr. NL65RABO 0346 309 158 
Hartelijk dank! 
 
de projectcommissie 
 

 

Ouderenmiddag___________________________________ 

VERLANGEN NAAR HET GOEDE LEVEN, SAMEN DELEN, SAMEN ETEN.  
 
Omdat het ook dit jaar niet mogelijk is om een ouderenmiddag te organiseren, lijkt het ons leuk als alternatief samen 
de maaltijd te gebruiken in kleine, huiselijke kring. 
Het idee is dat gemeenteleden voor ouderen gaan koken. Als u dat een leuk idee vindt, en u bent 70 jaar of ouder,  
kunt u zich hiervoor opgeven. 
 
Het etentje wordt georganiseerd op vrijdag 4 juni, met ontvangst tussen 18.00 en 18.30 met 2 gasten per adres. Wat 
zal het gezellig zijn om bij gemeenteleden uitgenodigd te worden voor een heerlijk etentje, en alle tijd om bij te praten. 
 
U kunt zich tot uiterlijk 15 mei opgeven bij Janneke Boom,  boomdebaat@hotmail.com of 06 28496731. Bij haar kunt u 
ook dieetwensen of eventueel vervoer bespreken. 
U krijgt voor 28 mei bericht bij wie en waar u welkom bent voor de maaltijd. 
Wij hebben er zin in. U ook? 
 
Hartelijke groet,  
de diaconie 
 

EETTAFEL GEZOCHT 
 
Vind je het leuk om te koken en ook nog eens 2 gemeenteleden aan de eettafel  te ontmoeten? Dan is dit je kans! 
Vrijdagavond 4 juni gaan we het goede leven delen. 
Meld je aan bij Janneke,  boomdebaat@hotmail.com of 06 28496731 
 

 

mailto:boomdebaat@hotmail.com
mailto:boomdebaat@hotmail.com


Waar is het Feestje? HIER! 

In een straat verschijnen opeens gekleurde vlaggetjes voor het raam! Is er een feestje in de buurt? Waar is dat Feestje? 

In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren gaan we meedoen aan de 10-daagse PinQsterchallenge! Een feest 
waar iedereen aan deel kan nemen en waarin we het voorbeeld van Jezus volgen om het goede leven te delen met 
elkaar. Iedereen kan meedoen! 
Idee van de challenge is dat je de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren iets doet voor mensen om je heen. 
Gedurende de 10 dagen zijn er 'regels' waar je je aan moet houden en zal je dus niet alleen iets voor mensen uit de 
kerk doen, maar ook voor anderen. 
 
Wat moet je doen? Geef je op als gezin of als (klein) groepje. Iedereen kan meedoen! Ieder team/gezin krijgt een kleur 
om mee te spelen en daarbij elke 2 dagen instructies. Je kunt de challenge zo groot en klein maken als je zelf wilt. 
Origineel strijden de teams tegen elkaar om het grootste feest van 'hun' kleur te maken. Maar hoe leuk zou het zijn als 
wij met zoveel mogelijk mensen meedoen en één groot kleurrijk feest maken!  
 
Geef je daarom voor Hemelvaart op via elsbethstravers@live.nl en je ontvangt een verdere instructie. Zo brengen we 
het Feest overal! 

 

 

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! 

Laatste kans! Wilt u nog mee  
genieten van een heerlijke maaltijd  
met het bijbehorende kampgevoel?  
Uiteraard helemaal corona-proof?  
Geef dan uiterlijk zondag 9 mei uw  
bestelling door voor de Mol Drive In  
via de bestellijst in de bijlage voor de  
bestellijst en het menu.  
De opbrengsten van de verkochte  
maaltijden zijn t.b.v. het  
jeugdwerk en specifiek voor het  
updaten van de jeugdruimtes. 
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Column__________________________________________ 

Schaap vond herder, herder vond schaap! 

 

Nee, ik vergis me niet, het thema van de dienst was ‘schaap zoekt herder, herder zoekt schaap’. Maar ik vond tijdens 

de dienst de herder én het schaap.  

Ik schreef/deelde het al eens eerder in een column; ik kan uren kijken naar een pasgeboren lammetje. De snelheid 

waarmee een pasgeboren lam opstaat en zijn eerste stappen zet, nog wankel. Het gaat op zoek naar drinken bij de 

moeder. Het ene lam krijgt dit (bij geluk) snel voor elkaar, het andere lam moet dapper strijden om de speen te 

vinden/ te bemachtigen. Want een zorgzaam moederschaap loopt soms zoveel rondjes in het hok dat, wanneer het     

lam eindelijk de speen heeft gevonden, de moeder zich net weer omdraait, omdat ze haar lam niet ziet. Weg speen. 

Moe van de geboorte en de eerste stappen gaat het lam toch weer dapper verder met zijn zoektocht naar de speen. 

Soms ploft het eerst even neer in het stro om te rusten, soms lukt het de stappen gelijk weer te zetten.                       

Gelukkig zijn wij de herders van onze schapen! Dus als het echt niet lukt dan schieten we te hulp. 

En is dat niet beeldend voor ons leven? Soms gaat het ons voor de wind, soms moet je dapper zijn en doorstrijden. 

Soms moet je geduld hebben. Soms zijn we heel sterk en soms moet je eerst de tijd nemen om op adem te komen om 

daarna pas verder te gaan. Soms kan je het alleen, maar hulp vragen mag/kan! Ik zou dus wel schaap willen zijn, met 

name een lammetje. Dapper en sterk, weten wanneer je even moet rusten en wanneer je weer door kunt.   

Tegelijk zie ik ook de herder in mij. Want als ik ‘op het land ben’ (lang zo veel niet als mijn man) dan ‘zie’ ik de schapen. 

De kreupele stap die verzorgd moet worden, zie en benoem ik. De te dunne ontlasting, de vacht niet in de juiste krul. 

De vrolijke spring in het veld of de goed gegroeide. Ik deel met mijn man wat ik zie, ik leer tegelijk van hem.  

En dat staat, denk ik, symbool voor mijn moederliefde, de liefde voor mijn kinderen. Ook hen ´zie´ ik! Wanneer ze extra 

zorg en aandacht nodig hebben, dan geef ik die.  Soms streng aanspreken als het nodig is, maar ook het moment waar 

ze leren op eigen benen te staan, het duwtje in hun rug of het gevoel bieden dat je achter ze staat, dat ze mogen zijn 

wie ze zijn en dat ze goed zijn zo ze zijn. Naast mijn moederrol ook de passie voor het jeugdwerk in de kerk, op school 

en voor mijn baan. Allemaal momenten waarop je herder bent.  

Ja, herder ben ik graag; zorgen en vooral regelen. Maaaaaar: wel in de rol van het schaap, sterk en dapper met 

doorzettingsvermogen en soms misschien iets meer geduld. 

Elvira 

 

 

 


