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Lief en leed

Organist/pianist
Rudolph de Jong

De operatie van Theo Hoffman is geslaagd.
Daarmee is de eerste stap in de behandeling
gezet. Er is nog een lange weg te gaan, ook
rond herstel van deze ingreep, maar
voorlopig overheerst de dankbaarheid over
dit moment.

Diensten

Afgelopen week kreeg Monica Bronkhorst in
het Erasmus MC een nieuwe heup. Dat was
behoorlijk hard nodig. Waarschijnlijk komt
ze rond dit weekend weer thuis. Dan wacht
nog een tijd van revalidatie, maar worden
hopelijk vooral stappen in de goede richting
gezet! Een goed herstel en geduld gewenst!

Zondag 6 juni
09.30 u. Tienerdienst o.l.v.
ds. Annette Driebergen
Collecte voor KIA-werelddiaconaat,
Oeganda (zier verderop in deze
brief)

Een paar weken geleden heeft Dion Ista een
TIA doorgemaakt. Dat was erg schrikken
voor hem en Elles.
Gelukkig herstelt hij goed en lijken er geen
restverschijnselen voor de lange termijn.

Volgende week 13 juni
09.30 u. ds. R.M. den Hertog uit
Zwolle
Collecte voor de kerk

Terugblik peuter- en kleuterdienst

De diensten zijn ook rechtstreeks
te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-OntmoetingskerkNoordeloos
Ook op de website staat een link
naar deze site.

Wat was het leuk: met de allerjongsten in de
kerk. Reuring, plezier, een bijbelverhaal,
liedjes en een mooie toren … het was
genieten! Wie het heeft gemist en wat foto’s
wil zien:
https://myalbum.com/album/YpEdB6s2z8Sx

Ouderling van dienst
Jonneke Verhaar

Collecteopbrengst 30-5
Joanne Foundation € 243,90

Kerkbloemen
De bloemen zijn gebracht bij
mw. Corrie Korevaar, met de hartelijke felicitaties voor haar verjaardag.
En bij Nel den Hertog vanwege haar
knieoperatie.

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

Annette Driebergen

Kerklokradio
Arie Slob verzorgt op 9 juni van
21.00 tot 21.15 uur een meditatie
over Hoop

Van de penning

zzzz

Van onze predikant________________________________
Voor wie tobt én voor wie dankbaar is, voor wie verdriet heeft én voor wie gelukkig is, voor wie zich zorgen maakt én
voor wie zorgeloos leven kan, woorden van geloof, geschreven door Alfred C. Bronswijk:
Ik geloof in mijn God als de kracht,
die het licht ontsteekt, waar het duister is,
die weer glans aanbrengt, waar geen luister is,
die een vuurvlam is in de nacht.
Ik geloof in mijn God als de bron,
van waaruit alles leeft wat geboren is,
die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is,
die het woord sprak, waarmee het begon.

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.

Ik geloof in mijn God als het doel
van de voeten die hier op aarde staan,
van de dromen die door alle landen gaan,
van de zoektochten van het gevoel.
Ik geloof in mijn God als de stem,
die de wereld naar toekomst en vrede leidt
en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid,
van geloof, hoop en liefde door Hem.

Annette Driebergen

Bij de tienerdienst van komende zondag

Op weg naar Pinksteren

Zeven keer zegt Jezus in het evangelie volgens Johannes iets over zichzelf
in de vorm van een ‘Ik ben-woord’. Het plaatje hiernaast vertelt erover.
Dat plaatje lag al klaar bij de eerste bespreking met tieners om deze dienst
in te vullen en over het thema na te denken. Het gaf een mooie start.
We denken na over de betekenis van die woorden. Ouders van tieners
geven daar hun eigen gedachten bij. Het belooft een gevarieerde dienst te
worden, met een speciale start, dus zorg dat je klaar zit! Herken je
iedereen?
In de kerk zullen ouders met tieners aanwezig zijn. Dat is lang geleden, dus
ik verheug me erop.
Twee dingen op weg naar zondagmorgen:

- er is gelegenheid om gebedspunten aan te leveren. Die zullen we zondagmorgen noemen en daarbij een kaarsje
aansteken.
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Het thema:
‘Jezus zegt: ‘Ik
ben
jij?’
pinkstergedachten?
Kun
je….’.
zelf Wie
iets ben
onder
woorden of in beeld
brengen van de betekenis van het Pinksterfeest?
Annette
Driebergen
Ik zoek
dus naar creativiteit in de breedste zin van het woord.
Denk je mee?
Graag in-/aanleveren uiterlijk 16 mei!

Van
onze predikant_________________________________
Terugblik
vergaderingen kleine kerkenraad 17 en 31 mei
2021
Op 17 en 31 mei vergaderde de kleine kerkenraad. We bespraken de versoepelingen van de coronamaatregelen en
besloten om met ingang van de peuter- en kleuterdienst van 30 mei weer bezoekers toe te laten in de kerk. Ook
gaan we vanaf de Pinksterdienst weer voorzangers inzetten.
Nieuwe ambtsdragers
We spraken over de uitdagingen bij het vinden van nieuwe ambtsdragers. We willen kijken wat we kunnen
moderniseren en efficiënter en beter kunnen organiseren. Het gaat dan vooral om de vraag hoe we meer mensen
kunnen betrekken. In de grote kerkenraad na de zomer praten we hierover door. De bevestigingsdienst vindt plaats
op 20 juni. De vertrekkende ambtsdragers zijn eraan toe om afgelost te worden en het is goed dat de nieuwe
ambtsdragers aan de slag kunnen.
Terugblik en vooruitblik
We keken terug op een Paascyclus met mooie, betekenisvolle diensten. We hebben veel positieve reacties
ontvangen op de thuisviering van het Heilig Avondmaal, ondersteund door filmpjes van gemeenteleden.
De Protestantse Kerk heeft het jaarthema voor 2021-2022 vastgesteld. Het thema is “Van U is de toekomst.” Dit
jaarthema zullen wij ook gaan gebruiken in het nieuwe seizoen.
Verder dachten we na over feestelijkheden die we kunnen organiseren na corona. De komende tijd werken we dit
verder uit.
Missionaire kerk
Missionair kerk-zijn begint met een uitnodigend gebouw, met een fijne plek voor iedereen. Dus ook voor de jeugd
en de kinderen. We gaan daarom kijken hoe we de jeugdruimtes gastvrijer kunnen inrichten. De ruimtes worden
dan ook multifunctioneler en een meer inspirerende ruimte voor bijvoorbeeld vergaderingen. Ook zou het handig
zijn om in de keuken over een kookplaat te beschikken om wat eten te kunnen opwarmen. Dit nemen we mee in de
plannen.
Avonddiensten en Avondmaal
We spraken over de avonddiensten en ZondagAvondSpecials. We merken dat veel gemeenteleden de
avonddiensten niet missen en de ZondagAvondSpecials wel. Tijdens de grote kerkenraadsvergadering van 21 juni
praten we hierover door. De avonddienst van 4 juli laten we vervallen.
Ook bespraken we de viering van het Heilig Avondmaal. We verwachten dat er in september veel meer zal kunnen
qua coronamaatregelen. We richten ons daarom op de Avondmaalsdienst van 5 september. De diaconie gaat met de
kosters in overleg over hygiënische aanpassingen die gedaan moeten worden.

Aanmelden voor kerkdiensten
Vanaf 13 juni gaan we weer werken met kerktijd.nl voor het aanmelden voor de kerkdiensten. In dit systeem geeft u
eenmalig aan voor welk soort diensten u uitgenodigd wilt worden. Als u aan de beurt bent om een dienst bij te
wonen, ontvangt u een uitnodigingsmail. Het systeem houdt bij wie het langst geen kerkdienst heeft bezocht en
rouleert eerlijk.
Heeft u zich al aangemeld?
Als u zich vorig jaar al heeft aangemeld voor kerktijd.nl, verandert er niets. U wordt de komende tijd weer
uitgenodigd voor kerkdiensten. U kunt met uw zelfgekozen wachtwoord inloggen via kerktijd.nl om te kijken of uw
gegevens nog kloppen.
Heeft u zich nog niet aangemeld?
Als u diensten wilt bijwonen, vragen wij van u het volgende:

1. Meld u aan via het aanmeldformulier: https://app.kerktijd.nl/member/register/8cf5c223-06a54cd3-b5dc-934ae9db5401
Op het aanmeldformulier kunt u aangeven met hoeveel personen u maximaal een kerkdienst wilt
bezoeken en voor welk soort diensten u uitgenodigd wilt worden.
2. Als u aan de beurt bent om een dienst bij te wonen, ontvangt u aan het begin van de week een
uitnodigingsmail voor de dienst van de komende zondag. Reageer binnen 48 uur op deze

uitnodigingsmail voor de dienst van de komende zondag. Reageer binnen 48 uur op deze uitnodiging,
anders komt deze te vervallen. U reageert op deze uitnodiging door te klikken op ‘ja, ik kom’ of ‘nee,
ik kom niet’. Ook kunt u het precieze aantal personen waarmee u naar deze dienst komt invullen.
Meer informatie
Gebruikt u geen e-mail? Dan zorgt de scriba dat u in het systeem terechtkomt en wordt u telefonisch uitgenodigd.
Neem contact op met de scriba als u hiervan gebruik wilt maken, of als u andere vragen heeft.
We zien er allemaal naar uit om elkaar weer in de kerk te ontmoeten. Samen zorgen we er met dit systeem voor dat de
weinige stoelen in de kerk eerlijk bezet worden. Bedankt voor uw medewerking!
Gerdien van Mourik
Scriba Ontmoetingskerk Noordeloos
scriba@ontmoetingskerk.nl
0183-581080
06-23601471

Collecte voor het werelddiaconaat in Oeganda__________
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun
leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze (vaak alleenstaande)
vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te
leren, kunnen ze meer verdienen en door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo
worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.
Steun het werk van de diaconie en kerk in actie. U kunt uw gift in de collecteboxen aan de uitgangen van de kerk doen
of uw gift overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie: NL82 RABO 0346 3028 38
Hartelijk dank voor uw steun!
De diaconie

Werk van Wim van Wijngaarden_______________________
Voor wie het tot nu toe heeft gemist:

MUSEUM HET REGHTHUYS WEER OPEN
Eindelijk is het weer zo ver. Museum Het Reghthuys in Giessenburg opent weer zijn deuren. Vanaf zaterdag 5 juni zijn de
vele cultuurhistorische objecten in het museum weer te bekijken. Uiteraard zijn de nog heersende coronamaatregelen van
kracht. Niet meer dan 50 personen mogen gelijktijdig in het museum aanwezig zijn. Iedereen dient ook een mondkapje te
dragen. Per kamer zijn een beperkt aantal bezoekers welkom. De aantallen hangen af van de grootte van de kamer. De
suppoosten zullen toezien en bewaken dat de coronamaat-regelen goed worden nageleefd.
De vorig jaar opgestarte expositie “LIEFDEWERK OUD PAPIER” is nog steeds te zien.
Wim toont zijn bijzondere werk als tekenaar, fotograaf, affiches- maker en schrijver van limericks. Een greep uit zijn
omvangrijke hoeveelheid werk is te zien in het museum.
De expositie blijft staan tot en met 26 juni. Het terras bij het museum zal uiteraard bij goede temperatuur ook weer open
zijn. U kunt hier genieten van koffie of thee met een prachtig uitzicht op de Giessen.
Elke zaterdag- en woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur is iedereen weer van harte welkom!

