
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de penning

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 14 mei 2021  no. 19 

 

      
    

Diensten 
Zondag 16 mei 
09.30 u. ds. G. van Driesten uit 
Streefkerk 
Collecte voor de bloemengroet 
 
Volgende week  23 mei  Pinksteren 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Bevestiging nieuwe ambtsdragers 
Collecte voor KIA-
Pinksterzendingsweek 
 
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 
Rudolph de Jong 
 

Lector 

Arie van Mourik 
 

Ouderling van dienst 
Bartha Nieuwland 
 

Collecteopbrengst 9 mei 
Project in Syrië: € 105,50. 
 

Kerkbloemen 
De bloemen zijn gebracht bij  
mw. J.M. Baan-Rouwert Boer, met 
de hartelijke felicitaties voor haar 
verjaardag. 
 

 

 
  

Jarig in mei 
26-5 mw. Corrie Korevaar 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Lief en leed  
Corrie Korevaar heeft een nieuw adres. 
Sinds kort woont ze bij Leen en Dikkie 
Buizert, Dorpsweg 117. Daar is ze zelf erg blij 
mee. We wensen Corrie en natuurlijk Leen 
en Dikkie mooie tijden met elkaar.  
U ziet er zondag iets van. 
 

Aanstaande maandag begint voor alle 
eindexamenkandidaten het Centraal 
Schriftelijk Examen. Na een toch wel 
onrustig jaar waarin de examenklassen 
gelukkig met regelmaat naar school 
mochten, begint de laatste fase van 
afronding. Dat is best een spannende tijd! Ik 
wens jongeren én hun ouders rust en kalmte 
om vol vertrouwen op weg te gaan naar het 
laatste stukje van een middelbare 
schooltraject. Zet ‘m op! 
 

Annette Driebergen 
 

Verlangen naar het goede leven, 
samen delen, samen eten 
Op vrijdagavond 4 juni wordt er gekookt in 
huiselijke kring voor 70+ gemeenteleden. 
U kunt zich hier nog voor opgeven. 
Vind je het leuk om te koken en twee gasten 
te ontvangen?  
Meld je aan bij Janneke Boom 
boomdebaat@hotmail.com of 06 28496731 
 

Mol Drive In 
Wat was het weer een feest om voor ruim 
130 gemeenteleden te koken! De Mol Drive 
In was wederom een groot succes en bracht 
het kampgevoel weer heel even terug. We 
gaan er vanuit dat we volgend jaar 
Hemelvaart wel weer in het Belgische Mol 
verblijven, maar tot die tijd genieten we van 
de  foto’s 
https://myalbum.com/album/EeX3UuwXg9e
B 
Nogmaals dank voor de vele bestellingen, 
nagekomen bestellingen, leuke appjes, 
foto's en complimenten!  
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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! 
 
 

Van onze predikant________________________________ 
 
Voor deze tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren woorden van Wim Holterman ter overdenking: 

Zolang er mensen zijn 
is er nagedacht over God. 
Elke mens probeert zich 
een beeld van God te vormen. 
Wie God ‘Vader’ noemt 
denkt aan zijn eigen vader. 
Wie Hem ontdekt in de natuur, 
zal God ervaren als een zachte bries. 
Maar soms is Hij als een storm, 
die door je leven raast. 
De Bijbel ziet God als een lichtende wolk, 
dan weer als een wrekende God 
die het kwaad fel bestrijdt. 

  
Ook in ons eigen leven 
spelen er verschillende Godsbeelden. 
We ervaren Hem als een Levenbrenger, 
maar soms ook als een Dooddoener. 
We noemen Hem goed als het ons goed gaat. 
Op andere ogenblikken heeft Hij geen gezicht, 
omdat we aan Hem voorbijgaan. 
Soms is Hij mijlenver van ons vandaag, 
dan weer heel intiem nabij, 
als een mantel om ons heen. 
 
Onze God heeft vele gezichten. 
We noemen Hem Vader, Zoon en Geest. 
Maar ook mogen we zoeken 
naar nieuwe namen. 
Want God wil voor ons altijd nieuw zijn,  
de Aanwezige in goede en in kwade dagen. 

 
Annette Driebergen 

 

Laatste weekend! 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?  
E-mail of app naar Annette: predikant@ontmoetingskerk.nl of  
06-10122415 

 
Je hebt nog dit weekend de tijd, laatste inlevermoment is  

aanst
aande 
zondag, 16 
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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. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vooruitblik peuter- en kleuterdienst 

  
 

Collecte voor kerkbloemengroet____________________ 

Deze zondag collecteren we voor de bloemen van de kerk. Deze prachtige bloemstukken die elke zondag in de kerk 
staan worden gemaakt door een groepje enthousiaste mensen. De bloemen worden daarna door de diaconie aan de 
mensen gegeven die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld bij ziekte of na een operatie, maar ook 
als er iets te vieren is bij een huwelijksjubileum, geboorte of jarige van 75 jaar en ouder. In de gemeentebrief staat 
elke zondag vermeld wie de bloemen heeft ontvangen.  
 

Uw gulle gave zijn welkom op bankrekeningnummer NL46 RABO 0346 3035 83 ten name van Gereformeerde kerk 
Noordeloos onder vermelding van collecte voor de bloemen. 
 

Hartelijk dank! 

Namens de Diaconie  
 

 

Op zondag 30 mei is er weer een digitale kerkdienst voor de 
allerjongsten. Deze keer staat het verhaal van de toren van Babel 
centraal.  
Dat is een verhaal dat je heel gemakkelijk voor je kunt zien: een hoge 
toren bouwen, dat doet iedereen wel eens!  
Op die middag gaan we luisteren en kijken naar dat bijbelverhaal, 
zingen en wie weet ook bouwen! 
 
Het lijkt me leuk om kinderen die meekijken en meevieren zelf in 
beeld te krijgen.  
 
Daarom deze vraag: 
Bouw met je kind een hoge toren, maak er een foto van (met je 
camera in de liggende stand!) en stuur die foto via e-mail of app naar 
Annette (predikant@ontmoetingskerk.nl of 06-10122415) 
 
 
Annette Driebergen 
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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 
 

Oproep aan tieners: Deel jouw passie!________________ 
 

 
 
We zouden het echt heel leuk vinden als we van zoveel mogelijk tieners een foto ontvangen. Want ook al kunnen we 
niet allemaal live aanwezig zijn, op deze manier ben jij er ook bij. En weet je: daar worden wij weer blij van! 
 

Oproep aan ouders van tieners: neem een foto van je tiener 
Breng de bovenstaande oproep onder de aandacht van jouw tiener. We kunnen ons goed voorstellen dat ze de 
gemeentebrief namelijk nog niet lezen. Wellicht kun je hem of haar even helpen met herinneren en de foto van hen 
maken. We zouden het superleuk vinden om ook jouw kind in zijn of haar element te zien. 
 

Groeten van Els, Iris en Maartje Vlot, Sanne en Maartje van Wijk, Annette Driebergen en Maartje Aantjes 
 
 

 

 

 

 
Op 6 juni zal er een tienerdienst zijn. Het thema is: "Ik 
ben..." We gaan er een leuke dienst van maken en daarom 
hebben we jou nodig! We willen graag weten wat je passie 
is. Wie ben jij? Waar word jij blij van? Waar voel je je 
helemaal jezelf? Maak daar een leuke foto van en stuur 
deze voor 1 juni naar maartjeaantjes@yahoo.com. Maartje 
van Wijk deelt hier alvast haar foto, genietend op het 
water. Het mooiste is het als het een horizontale foto 
wordt, maar als jij al een foto hebt waar je helemaal blij 
van wordt, mag dat uiteraard ook. 

Doe je ook al mee? We zijn gestart met de 

PinQsterchallenge. Op www.waarishetfeest.je kan 
je zien hoe het gaat met deze actie in heel NL! 
 

We zijn begonnen met iets aardigs doen voor de buren en 
morgen volgen de nieuwe spelregels en gaan we kijken wat 
we kunnen gaan doen de komende dagen. Doe je ook mee? 
Mail dan naar elsbethstravers@live.nl voor de instructies en 
zorg ervoor dat we met elkaar een groot feest vieren! 
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Ongrijpbaar als de wind 

 
Op 1 mei - ik hoorde zowaar de koekoek - werd de R de maand uitgeknikkerd, maar misschien waren die 
onweersklappen nodig om de winterkou te verjagen! De aanhoudende kou zorgt dat al het moois talmt met 
uitkomen, conserveert de lente. En we komen ogen tekort! 
Met jaarlijks hernieuwde verwondering zie ik planten in de tuin terugkomen,  herken de akelei, zie de varens zich 
ontrollen. De zon voorziet het wuivende lange gras van een zilveren rand, het wordt een golvende groene zee. 
Samen met het al ontspruitende groen groei ik als het ware omhoog, nooit zoveel dankbaarheid als in de Lente! 
 
We zien tien kleine eenden pullen, gehoor gevend aan hun roepende moeder, één voor één de nestkorf uit springen. 
Zo het leven in. 
De zingende merel lokt me naar buiten en ik koester me in de warmte van de zon, me tegelijk realiserend die niet te 
kunnen ervaren wanneer ik binnen blijf zitten. Is dit niet te vergelijken met Gods zorgzame liefde? Een kwestie van 
jezelf toe-eigenen. 
Kerk en kerkgaan wordt wel als wereldvreemd gezien. Heel vervelend,  dat willen we niet. We willen mee tellen, er 
graag bij horen! 
Maar hoe kunnen we hier verbaasd over zijn? Wanneer Jezus zelf zegt: ‘Mijn koninkrijk is niet van deze wereld…’ 
 
Al begrijpen niet-Christenen ons niet, zij zijn prima te begrijpen. Kerstmis en Pasen is nog wel uit te leggen. Maar hoe 
vertel je iemand over Hemelvaart en Pinksteren? Alleen wanneer de H geest het licht aan doet kunnen we zien hoe 
alles bedoeld is. Hij(?) is in staat het te vertalen, zodat het begrijpelijk kan worden, te verwoorden is. Het staat dan 
ook beschreven als het feest van alle denkbare talen! 
Christen en kerkzijn zonder Pinksteren is ondenkbaar. Pinksteren is broodnodig! 
De Heilige geest overkomt je. Je ontmoet hem(?) niet…Misschien als een vogel hoog in een boom zo mooi zingt, dat je 
wel MOET stilstaan. Maar sta je er te lang dan vliegt hij weg. Ongrijpbaar als de wind.  
 
Roos 

 

 

 


