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 Van de penning

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 21 mei 2021  no. 20 

 

      
    

Diensten 
Zondag 23 mei Pinksteren 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor coronaslachtoffers in 
Nepal en wereldwijd (zie laatste 
bladzijde van deze brief) 
 

Volgende week 30 mei   
09.30 u. mw. I. Verberk uit 
Giessenburg 
Collecte voor 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 

Conny van Tussenbroek 
 

Ouderling van dienst 
Rudolph de Jong 
 

Collecteopbrengst  
13 mei (Hemelvaartsdag) voor de      
kerk: € 175,50 
16 mei voor de bloemen: € 472,50  
 

Kerkbloemen 
De bloemen zijn gebracht bij  
mw. Wies Harrewijn, ter bemoediging. 
 

 
  
 

Jarig in mei 
26-5 mw. Corrie Korevaar 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lief en leed  
Afgelopen zondag werd Theo Hoffman met 
plotselinge verwardheid in het 
Beatrixziekenhuis opgenomen. Onderzoeken 
maakten duidelijk wat er de oorzaak van is: 
Theo heeft een hersentumor. Wat een schrik 
voor hem, Adrie en hun gezin. In deze dagen 
proberen ze met elkaar na te denken over 
wat hun te doen staat. Laten we in gebed 
om hen heen staan en bidden om wijsheid 
en kracht.  
 
De gezondheid van Dicky Slob is zorgelijk. 
Het is moeilijk te zeggen hoe het vervolg zal 
zijn: toch nog iets van herstel of op weg naar 
het eind van haar leven? We dragen haar op 
aan de God van haar leven. 
   
Als alles volgens planning verloopt, krijgt Nel 
den Hertog komende dinsdag een nieuwe 
knie. Dat is een ‘betrekkelijk’ eenvoudige 
ingreep met een lange nasleep van 
revalidatie en herstel. Daarom: Sterkte met 
wat komen gaat en geduld gewenst! 
 
Ook in de komende week zijn er 
gemeenteleden in afwachting van de 
uitslagen van onderzoeken of wordt 
begonnen met intensieve behandeling. Er 
zijn zorgen om ouders in allerlei 
omstandigheden. Steeds weer ontdekken 
we dat het leven mooi is én zorgelijk, dat het 
goed is én zwaar. In die situatie vieren we 
Pinksteren en gedenken we dat de Geest 
van moed, hoop, kracht en nabijheid werd 
en wordt uitgedeeld.  
 
Annette Driebergen 
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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________________________________ 
Met het oog op Pinksteren, en daarna  
(een gedicht van Alfred C. Bronswijk) 

 
Kom in ons midden, 
geest van opstandigheid, 
die ons moed schenkt, 
om in te gaan 
tegen alles wat kleineert, 
tegen alles wat het uitzicht ontneemt, 
tegen alles wat misbruikt en schendt, 
tegen alles wat onvrede brengt. 
 
Kom is ons midden, 
geest van opstandigheid, 
die ons de kracht geeft, 
mee te werken 
aan alles wat gerechtigheid bouwt, 
aan alles wat tranen droogt, 
aan alles wat het leven bevordert, 
aan alles wat strijdt tegen de dood. 
 
Kom in ons midden, 
geest van opstandigheid, 
die ons leert geloven  
in alles waarin liefde woont, 
in alles wat kloven overbrugt, 
in alles wat verzoening brengt, 
in alles wat Christus de mensen heeft geboden. 

 
Annette Driebergen 
 
 
 

 

Bij de dienst op Pinkstermorgen 
Pinksteren! Feest van de Geest, feest van hoop, feest van beweging. 
In de afgelopen weken stelde ik de vraag: Wat betekent Pinksteren voor jou? Welke woorden, beelden, gedachten 
roepen in jou een Pinkstergedachte wakker?  
In de dienst op Pinkstermorgen zien we iets van de veelzijdigheid van onze gemeente, die ik vertaal als 'de veelzijdigheid 
van de Geest'.  
We luisteren naar Pinksterliederen, er wordt voor het eerst weer met twee gemeenteleden gezongen en we denken na 
over de betekenis van de eerste Pinksterdag voor ons eigen leven.  
Voor wie zich wil voorbereiden: we lezen Handelingen 2: 1-14.  
Het thema van de dienst: Open up! 
 
Helaas zullen we nog even moeten wachten met het bevestigen van nieuwe ambtsdragers. Hopelijk is dat over een paar 
weken mogelijk! 
 
 
Zoom op zondag 
 
Na de tienerdienst op zondag 6 juni (met tieners in de kerk!)  
is er gelegenheid elkaar bij een digitaal koffiemoment te ontmoeten.  
Van harte welkom! Hoe? Heel eenvoudig: stuur een mail naar  
zoom@ontmoetingskerk.nl en je ontvangt een link. 
 

 

 

Annette Driebergen 
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Van onze predikant_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

Vooruitblik peuter- en kleuterdienst 

  
 

 

Stand projectbarometer per 1 mei 2021______________  
De temperatuur buiten stijgt nog niet hard, maar gelukkig  
onze project barometer wel. 
De stand van de barometer op 1 mei, laat het mooie bedrag  
van € 5268,81 zien. 
Een resultaat waar we heel blij mee en trots op zijn. 
 
Namens de projectcommissie en de diaconie heel  
hartelijk dank voor uw bijdragen.  

 

 

 

Op zondag 30 mei is er weer een 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) 
 

In een e-mail aan ouders van peuters en kleuters komt na het 
weekend meer informatie over de dienst.  
Ken je ouders van jonge kinderen die die mail ook willen ontvangen? 
Geef hun adres dan gerust aan me door! 
 

Annette Driebergen 
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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 
 
 
 

Collecte voor coronaslachtoffers_____________________ 

Samen in actie tegen corona 
Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar gewoon op de grond blijven 
liggen… De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Om te voorkomen dat de ramp 
zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, zijn de 
samenwerkende hulporganisaties een landelijke actie gestart. Kerk in Actie is een van deze organisaties. 
 

Met de actie, die ‘Samen in actie tegen corona’ heet, biedt SHO medische noodhulp aan coronaslachtoffers. Ook wil zij 
het mogelijk maken dat ook mensen in kwetsbare landen zich zo snel mogelijk kunnen laten vaccineren. Tijdens de 
kerkdienst zal er een film getoond worden dat in woord en beeld de ongekende ramp weergeeft die zich aan de andere 
kant van de wereld voltrekt… 
 

We rekenen op uw hulp aan de coronaslachtoffers in India en wereldwijd. U kunt uw bijdragen overmaken naar de 
diaconie: NL 82 RABO 0346 3028 38.  
 

 

 

 
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. 


