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 Van de penning

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 28 mei 2021  no. 21 

 

      
    

Diensten 
Zondag 30 mei 
09.30 u. ds. T. Abee uit Arkel 
Collecte voor de Joanne 
Foundation (meer informatie vindt 
u verderop in deze brief) 
16.00 peuter- en kleuterdienst 
 

Volgende week 6 juni   
09.30 u. Tienerdienst o.l.v.  
ds. Annette Driebergen 
Collecte voor KIA-werelddiaconaat 
 
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 
Dick van der Garde 
 

Lector 

Anneke Pantekoek 
 

Ouderling van dienst 
Mariandel Robbertsen 
 

Collecteopbrengst  
Weer een mooie opbrengst van de 
collecte vorige week: voor de 
coronaslachtoffers in India heeft  
u € 1.383,= gedoneerd. 
 

Kerkbloemen 
De bloemen zijn gebracht bij  
dhr. Theo Hoffman en zijn gezin, 
ter bemoediging. 
 

 
 
  

Jarig in juni 
07-6 dhr. P.Baan 
15-6 dhr. D.A. van Halm 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Lief en leed  
 

Met overtuiging kiest Theo Hoffman, 

gesteund door Adrie en zijn gezin, voor een 

weg van behandeling. Die begint al heel 

snel: op woensdag 2 juni wordt Theo in het 

Erasmus MC in Rotterdam opgenomen voor 

een operatie die op 3 juni zal plaatsvinden. 

Dat worden spannende dagen voor 

iedereen. Maar Theo is Theo en dat 

betekent dat hij vol vertrouwen deze weg 

gaat. We bidden voor nabijheid, kracht en 

zegen over het werk van artsen en 

verpleegkundigen. 

We leven mee met Sijgje van Gils, omdat 

haar broer Hennie Rijneveld is overleden.    

Elk afscheid geeft nieuw verdriet en 

herinneringen. Hennie heeft ook in onze 

gemeente van zich laten horen, want hij 

heeft als organist zijn bijdrage verleend aan 

erediensten in het oude kerkje én in de 

nieuwe Ontmoetingskerk. Bij zijn overlijden 

passen woorden uit lied 512: ‘Als eens mijn 

eigen adem stokt, dan draagt mij uw 

muziek’.  

Gemeente-zijn is meeleven met wie 

genoemd wordt en met wie ongenoemd 

blijft, of van wie slechts in kleine kringen 

zorgen, behandeling of verdriet gekend is. In 

dat laatste geval is daadwerkelijk meeleven 

met een gebaar niet eenvoudig, maar gebed 

is ook een vorm van meeleven. Laten we 

daarin trouw zijn! 

 

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! 
 
 

Van onze predikant________________________________ 
 
In de dienst op Hemelvaart hoorden we een lied van Jeroen van Merwijk. Hij schreef ook onderstaand gedicht. Over het 
vuur van Pinksteren voor het leven van elke dag. 
 

Pinksteren 
 

Het is het felle vuur dat brandt op barricaden. 
Het is de vlam die aanzet tot beweging en verzet, 
soms intuïtief, dan weer met voorbedachten rade 
de toon die klinkt uit volle borst, maar ook in stil gebed. 
 

Het is de vonk waaruit een 'Nachtwacht' wordt geboren, 
die leidt tot dans en tot muziek en poëzie, 
die mensen stem geeft die hun tong hebben verloren. 
Het is het vuur van hartstocht en van liefde en esprit. 
 

Het woord dat klinkt als men het tij moet zien te keren 
op een plek van wanhoop, onderdrukking of verdriet 
of als het weer eens tijd wordt om iets anders te proberen. 
Het is, zo hoop ik vurig, soms te horen in een lied. 
 

Annette Driebergen 

Bij de dienst van zondagmiddag 

 

 
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. 
 

 

Op zondag 30 mei is er ’s middags om 16.00 uur 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 vast en zeker ook zelf bouwen! 
Kinderen hebben thuis al torens gebouwd, daar zien we er een 
aantal van. 
 

Het is mooi dat er voor het eerst weer mensen in de kerk zijn en 
extra mooi dat het de allerjongsten zijn. Daar mogen we - in de kerk 
én thuis - van genieten. 
Ik verheug me erop!  
 

De dienst is voor de jongsten, maar tegelijk mooi voor alle 
leeftijden! 
 

Annette Driebergen 

 

 

 



  

Van onze predikant_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

Collecte voor de Joanne Foundation 

https://www.joannefoundation.nl/stichting-joanne-foundation/ 

 

2006: Het begon allemaal met Joanne…. 
Joanne Noordink ging in 2006 met een groep vrienden via de organisatie Livingstone op werkvakantie naar Oeganda. 
Ze werkte toen met deze groep als vrijwilliger mee op een bouwproject waar een weeshuis en een school gevestigd 
was: het Jireh Children Centre in Masaka. 
 

      
2007: Ze was nog niet klaar 
Toen Joanne na drie weken terugkwam, was het voor haar duidelijk: ze was daar nog niet klaar… Er was nog zoveel 
te doen en ze ontdekte dat je met betrekkelijk weinig heel veel kon verbeteren aan de situatie van de kansarme 
kinderen. Daarom ging ze in 2007 zes maanden vol enthousiasme als vrijwilliger aan de slag op hetzelfde project. Ze 
leerde er veel mensen kennen die ze allemaal in haar hart sloot. Ze stimuleerde de kinderen om naar school te gaan 
en ze betaalde het schoolgeld voor een aantal kinderen van wie de ouders het zelf niet konden betalen. 
 

2008: Het noodlot sloeg toe 
In december werd Joanne vermoord en kwam er een voortijdig eind aan haar mooie leven, een leven vol idealen, vol 
plannen, vol dromen… Ze is maar 27 jaar geworden, maar ze heeft in die korte tijd al zoveel betekend voor anderen 
en zoveel in gang gezet. Haar levenswerk, haar droom om de situatie voor de kansarme kinderen in Oeganda te 
verbeteren, probeert de Joanne Foundation nu voort te zetten. 
 

Begin 2009 besloten we het werk waarmee Joanne begonnen was voort te zetten in een project. Omdat we ons toen 
richtten op de kinderen die Joanne ondersteunde, noemden we het Joanne’s kinderen in Oeganda. In de loop van de 
jaren daarna hebben we onze activiteiten uitgebreid naar anderen die onze hulp konden gebruiken, naar scholen en 
naar dorpen. Daardoor kregen we als project behoefte aan een meer formele status. In maart 2015 hebben we de 
Joanne Foundation opgericht, een stichting waarin al onze activiteiten een plek hebben. 
 

Doelstellingen 
Op basis van de kernwaarden werkt de Joanne Foundation aan de volgende doelstellingen, waarbij zij de 
inspanningsverplichting op zich neemt te doen wat daarmee verband houdt of ervoor bevorderlijk is: 
- Onderwijs en taalontwikkeling 
- Gezondheid 
- Economische situatie 
 

          
 
Vanuit de Diaconie steunen wij dit project van harte! U kunt uw bijdrage overmaken op  
NL82 RABO 0346302838 t.n.v. Diaconie gereformeerde Ontmoetingskerk.  
 
 

 

https://www.joannefoundation.nl/wp-content/uploads/2015/01/J2-kopie.jpg


 

 
 
Column_________________________________________ 
 
Drukke rust 

 

Na een drukke week heb ik me voorgenomen om vandaag even helemaal niets te doen. Even opladen voor ik eind van 

de dag weer mag gaan werken. Maar (eindelijk) de zon schijnt! Dus na een heerlijk rondje met het hondje (even lekker 

genieten van de polder op deze prachtige ochtend) plof ik in een stoel in de tuin met een grote beker thee. De hond 

vindt het heerlijk toeven in de tuin, de cavia´s scharrelen lekker in het buitenhok en ik kijk tevreden rond.  

Het onkruid vindt het ook heerlijk toeven zo te zien, het vorige week gemaaide gras ligt nog op het randje van de tuin 

geslingerd en het grind is uitgereden over het looppad. De zwarte bakken vol grond en stokken kijken me vragend aan 

of ik alstublieft de erwten, bonen en spinazie wil zaaien. U raadt het misschien al, van niets doen kwam het niet. 

Na me eerst voorgenomen te hebben alleen de groenten te zaaien, kwam er al snel een schoffel en een emmer uit de 

schuur. De gekregen vlinderplantjes moeten toch ook echt in de grond, dus laat ik ook daar maar even ‘ruchten’, dan 

staan de plantjes er gelijk netjes bij. Voor ik het weet heb ik heel de tuin doorgewerkt.  De hond scharrelt heerlijk om 

me heen.  

Ik drink een kop koffie in de tuinstoel en geniet van de tuin. Na de koffie loop ik naar het bureau om nog even de email 

te checken. Terwijl de computer opstart sla ik de agenda open. Oh ja, mijn column voor deze week! Ach kan er ook nog 

wel bij, regelen we gelijk even. 

Voor ik het weet is de vrijdagochtend alweer gevuld. Ik heb niet stilgezeten zoals ik van tevoren had bedacht. Die zon 

trekt zo hard aan me, geeft me energie. Het was stil, heerlijk gerommeld en gewandeld, hoofd leeg, vitamine Z(on) 

opgedaan. Dus achteraf denk ik dat het zo moest zijn. Ik vond de rust die ik nodig had in de schepping. Beter toeven is 

er toch niet! 

 

Elvira 

 

 


