
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 2 juli 2021  no. 26 

 

     De diensten 

      
 
 

Diensten 
Zondag 4 juli 
09.30 u Overstapdienst o.l.v. 
ds. Annette Driebergen 
Collecte voor KIA-binnenlands 
diaconaat, Clothing4U, zie 
verderop in deze brief. 
 

Volgende week 11 juli   
09.30 u ds. S. Janse uit Ameide 
Collecte voor de kerk. 
 
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 
Bert Kruis 
 

Ouderling van dienst 
Conny van Tussenbroek 
 

Kerkbloemen 
De bloemen zijn gebracht bij  
de fam. van der Meulen-Hoffman 
gegaan, ter bemoediging. 
 

 
 
 

Jarig in juli 
6-7 mw. J.M. Koot-Aten 
13-7 mw. J.G. Blokhuis-Veenstra 
28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer 
 

 
 

 

Lief en leed  
 

Er is veel te delen. Wat een zegen dat we dat 
met elkaar kunnen doen en zo elkaar dragen. 
Dat lijkt me deel van de roeping van iedere 
geloofsgemeenschap!  
 

Voor Anouk van der Stelt, haar ouders 
Miranda en Wim en haar broer Wim is het een 
bijzondere zondag. Anouk wordt in de 
overstapdienst gedoopt. Ze leefde al langere 
tijd met dat verlangen en vond dat het er nu 
van moest komen. Zo maakt ze een stap naar 
een nieuwe school, maar zet ze ook een stap in 
geloof en vertrouwen. We verheugen ons 
erop! 
 

Jan van der Meulen is nog in het ziekenhuis. 
Sinds een paar dagen is er een lichte 
verbetering. Gelukkig maar. Daarmee komt de 
hoop terug dat hij binnen afzienbare tijd 
mogelijk naar huis kan. We hopen met hem en 
Fie op verder herstel.  
 

Theo Hoffman begint maandag aan het 
vervolgtraject van zijn behandeling. De 
operatie aan zijn hoofd is achter de rug en hij 
heeft tijd gekregen om daarvan te herstellen 
en aan te sterken. Nu wacht hem een serie 
bestralingen. Dat zal ook weer de nodige 
inspanning vergen.  We denken aan Theo, 
Adrie en hun gezin. 
 

In de Zes Molens is Dicky Slob. Ze ligt op bed 
en oogt rustig en vredig. Bidt u mee om Gods 
nabijheid voor haar en voor wie om haar heen 
staan? 
 

Gelukkig kan Geert de Jong thuis zijn. Hij wordt 
omringd door zorg van buiten en liefde en 
aandacht van zijn gezin en familie, maar hij 
wordt steeds zwakker. Ook voor hem en de 
zijnen bidden we om nabijheid van God. 
 
Nel van den Berg en Mieke Slob moesten  
     

- afscheid - 
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Uit de past 

 
 

Nel van den Berg en Mieke Slob moesten afscheid nemen van een broer en zwager, Piet van Zessen. Opnieuw valt uit 
de kring van hun gezinnen van herkomst iemand weg. Dat is verdrietig. We bidden voor hen om troost van Godswege.  
 

We leven ook mee met Hans, Annemiek, Ruben, Simon en Loïs Bassa-van Vuren. Na een intensieve tijd van ziekte is 
vader en opa Jaap Bassa overleden. Dat is een groot verlies. Laten we ook voor hen en allen die Jaap zullen missen 
bidden om troost en nabijheid van God en mensen.  
 

Bij al deze berichten vond ik woorden van Marinus van den Berg: 
 

Niet onverschillig 
 

Jij die  
niet onverschillig blijft 
jij maakt het verschil 
 

jij die 
niet toekijkt maar mij aankijkt 
jij maakt het verschil 
 

jij die  
doet wat je belooft 
jij maakt het verschil 
 

jij die  
laat merken dat je aan mij denkt 
jij maakt het verschil 
 

jij die 
niet zegt: ieder voor zich en God voor ons allen 
jij maakt het verschil 
 

jij die 
met mij in de moeite van de onmacht blijft 
jij maakt het verschil 

 

        Annette Driebergen 
    

     
 
 

Van onze predikant I 

Bij de dienst van zondagmorgen 

Met 10 overstappers staan we stil bij een nieuwe fase 
in hun leven. Ze kijken ernaar uit en verheugen zich 
op een nieuwe school. Tegelijk is ook afscheid nemen 
ingrijpend en voelt het spannend om deze stap te 
maken. Daarom is het mooi dat we daar in de kerk 
aandacht aan besteden. Hopelijk geeft dat een 
steuntje in de rug: het vertrouwen van ouders en van 
ons als gemeente en de trouw en nabijheid van God. 
We hebben de dienst met elkaar voorbereid en 
geoefend met alles wat er te doen is. Dat waren 

bijzonder gezellige en roerige bijeenkomsten. 😊 

 
Het thema van de dienst kozen de overstappers zelf: 
Een nieuwe start. Ook het bijbelverhaal kozen ze. We 
lezen het verhaal uit Marcus 2:1-12 over de nieuwe 
start van een verlamde man.  
Bij 'Lief en leed' kon u al lezen dat er in de dienst 
wordt gedoopt. Dat maakt de dienst extra bijzonder. 
Leeft u mee? De kerk is vol gezinnen en familie van 
overstappers, maar gelukkig is er ook digitale 
verbondenheid! 
 

Annette Driebergen 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de buitendienst van volgende week 

Heeft u ook al zo’n zin in de buitendienst? Samen zingen, luisteren naar woorden uit de Bijbel en naar elkaar onder Gods 
hemel: heerlijk! 
De dienst begint om 17.00 uur. Voor wie met de auto komt: parkeren kan langs de Noordzijde. Neem een stoel en een 
liedboek mee. Voor wie dat wil, zal er na afloop van de dienst koffie zijn en gelegenheid om samen te eten. Voel je vrij 
om iets mee te nemen, om zelf te nuttigen of om te delen. We leren in de kerk: er is altijd genoeg voor iedereen!  
Natuurlijk houden we weersvoorspellingen in de gaten. Een snelle manier om te communiceren over het wel of niet 
doorgaan van de dienst is de Ontmoetingsapp. Daar zijn al best veel gemeenteleden bij aangesloten. Soms wordt er iets 
moois of bijzonders gedeeld, een ervaring bij een kerkdienst, maar het kan ook tijden stil zijn. Wie ook opgenomen wil 
worden in die WhatsAppgroep, kan zich melden bij Rudolph of Annette. 

 
 

 
 

 Annette Driebergen 
 
 
 
 

Terugblik op de vergadering van de grote kerkenraad d.d. 21 juni 2021 
 
21 juni vergaderde de grote kerkenraad in de kerkzaal. Bij deze vergadering vond de wisseling van de wacht plaats; we 
namen afscheid van de vertrekkende ambtsdragers en verwelkomden de nieuwe. Zij tekenden traditiegetrouw het 
schriftje, waarin alle ambtsdragers van onze kerk sinds 1949 hun handtekening hebben gezet.  
 
De grote kerkenraad besprak het voorstel van de kleine kerkenraad om te stoppen met de reguliere avonddiensten. 
Sinds de coronacrisis is de behoefte aan avonddiensten veranderd, merken we. Het is nu mogelijk om waar en wanneer 
je maar wilt een kerkdienst (terug) te kijken. Ook deelden we al eerder het gevoel dat het bezwaarlijk is om een 
gastpredikant voor een klein aantal mensen te laten komen. Tegelijkertijd weten we dat de avonddiensten gewaardeerd 
worden vanwege de rust en het verstilde karakter, maar dat kunnen we ook in andere diensten vormgeven. De grote 
kerkenraad besloot daarom om te stoppen met de avonddiensten.  

 

Van de kerkenraad  

Van onze predikant II 



 

 

 

 

 

 
Wel blijven de ZondagAvondSpecials eens per maand. Elders in deze gemeentebrief leest u meer over dit besluit. 

 
Verder bespraken we het aantal ambtsdragers dat tijdens een dienst in de kerkenraadsbank plaats zou moeten nemen. 
De coronacrisis heeft ons geleerd dat dit er geen vijf hoeven zijn zoals voorheen. We besloten dat er per 1 juli twee 
ouderlingen aanwezig zijn (waarvan één ouderling van dienst) en één diaken. Afhankelijk van hoe we de komende tijd 
gaan collecteren kan het aantal diakenen nog worden aangepast. Bij een viering van het Heilig Avondmaal zijn er 
uiteraard meer diakenen aanwezig. 
 
Ook bespraken we de versoepelingen en wat die betekenen voor het zingen in onze kerk. Degenen die (nog) niet zijn 
ingeënt moeten zich ook veilig voelen in de kerk. Daarom beginnen we met het ingetogen meezingen van het slotlied en 
het Amen na de zegen.  
 
Een ander belangrijk onderwerp van deze vergadering was het gesprek over het ambt. Wat brengt het ambt ons als 
ambtsdragers? Wat doet het voor ons geloof? Waar hopen we het komend seizoen op? Wat hebben we nodig van onze 
mede-ambtsdragers?  
Na een plenaire terugkoppeling uit de verschillende gespreksgroepjes sloten we de vergadering af met een korte 
viering, zoals gebruikelijk de laatste vergadering voor de zomer.   

_________________________________________________ 
 

Avonddiensten en ambtsdragers 

Lieve leden en vrienden van de Ontmoetingskerk, graag brengen we jullie op de hoogte van wat nieuws over de 
avonddiensten en ambtsdragers.  

Avonddiensten terug naar 1 

In de afgelopen periode, al startend voor de corona-tijd, stond de avonddienst op de agenda’s van de kleine en grote 
kerkenraad. Het bezoek aan de avonddienst is in de loop der jaren sterk verminderd en daarmee de behoefte. We 
deelden daarin ook het gevoel dat het als bezwaarlijk voelt om een gastpredikant voor een klein aantal mensen te 
laten komen, soms van ver. 

Sinds de coronacrisis is de behoefte aan avonddiensten nog meer veranderd, merken we. Het is nu mogelijk om waar 
en wanneer je maar wilt een kerkdienst (terug) te kijken. Tegelijkertijd weten we dat de avonddiensten gewaardeerd 
worden vanwege de rust en het verstilde karakter, maar dat zouden we ook in andere diensten kunnen vormgeven. 

De grote kerkenraad heeft daarom het besluit genomen om de avonddiensten te stoppen. De Zondag-Avond-Specials, 
op de derde zondag van elke maand, blijven wel bestaan. Op andere plaatsen in onze omgeving (Giessenburg, 
Lexmond) vinden deze ook plaats en wel op afwijkende data. Dit maakt dat er altijd een avonddienst te bezoeken is. 
 
Natuurlijk houden we als kerkenraad onze oren open voor input van gemeenteleden rond dit besluit. Wanneer blijkt 
dat in de komende periode de reguliere avonddienst op de eerste zondag van de maand teveel wordt gemist, is er 
altijd de mogelijkheid om dit te herzien. Voor nu denken we er goed aan te doen deze beslissing te nemen.  

Minder ambtsdragers voorin de kerk 

De coronacrisis heeft ons ook geleerd dat dit er niet perse vijf ambtsdragers voor in de kerk hoeven te zitten, zoals 

voorheen. 

We besloten dat er per 1 juli twee ouderlingen aanwezig zijn (waarvan één ouderling van dienst) en één diaken. 

Hiermee wordt de belasting voor ambtsdragers  een stukje lager en bestaat de mogelijkheid voor hen om gewoon bij 

de familie in de kerk te zitten. 

Afhankelijk van hoe we de komende tijd gaan collecteren, kan het aantal diakenen nog worden aangepast. Bij een 

viering van de Maaltijd van de Heer zijn er uiteraard meer diakenen aanwezig. 

Wilt u iets kwijt over een van deze besluiten? Of heeft u vragen? Neem dan vooral contact op met uw wijkouderling of 

benader uw voorzitter of scriba. We gaan graag met u in gesprek! 

Met hartelijke groet, 

Gerdien van Mourik, scriba,  Rudolph de Jong, voorzitter 

 



Kinderen alweer toe aan nieuwe kleding?! Waar betaal ik het van?  

Stel jij jezelf die vraag wel eens? Dan is de volgende actie wellicht iets voor je. Deze zomer gaan we een actie doen 
waarbij kledingpakketten worden verzonden naar kinderen en/of gezinnen die dat goed kunnen gebruiken. Dit doen we 
middels de organisatie Clothing4U. Zij zamelen nieuwe kleding in om daar vervolgens pakketten van te maken.   

Het werkt simpel: je ontvangt een code, logt in op de website van Clothing4U, vult je wensen in en het pakket wordt 
verzonden.  

Maar hoe kom je aan de code? Dat kan door bij iemand van ons aan te geven dat je dit pakket goed kunt gebruiken. Je 
kunt zelf kiezen bij wie je dit aangeeft, onderling wisselen we geen namen uit en gaan we zeer vertrouwelijk met de 
informatie om.   

Geef je dus op bij één van de personen onder dit bericht, maar dit kan ook via de wijkouderling, diaken of bezoeker, via 
Annette of via iemand anders in de kerk die contact met ons kan opnemen zonder daarbij je naam te noemen. We 
hopen zoveel mogelijk mensen binnen en buiten onze kerk te kunnen helpen. En bedenk: je hoeft niet te twijfelen of je 
hiervoor in aanmerking komt, als jij het goed kunt gebruiken is dat al voldoende reden om je aan te melden.  

We hopen dat we je snel kunnen helpen!  

Paula, Jonneke, Arjan en Elsbeth  

Doe mee met de actie Clothing4U en geef aan de collecte! 

Komende zondag collecteren we voor de actie Clothing4U. Dit is een organisatie die kledingpakketten maakt en stuurt 
naar kinderen/gezinnen die dat goed kunnen gebruiken. Als kerk kunnen we hiervoor codes 'kopen' die uitgedeeld 
kunnen worden. Met deze code kan een pakket worden besteld met daarin schoenen, jas, trui, shirts en broeken. 
Daarnaast zit er voor kinderen vaak nog iets extra's in. Een pakket kost €39,33 per stuk.  

We hopen hiermee gezinnen in onze kerk te ondersteunen (zie oproep hierboven). Ook daarbij kan je helpen: mocht je 
een gezin kennen die deze ondersteuning kan gebruiken, wijs hen dan op deze actie. Je kunt ook als tussenpersoon 
fungeren, waardoor de naam anoniem blijft. Daarnaast mag je een naam ook aan ons doorgeven en bekijken we met 
elkaar hoe we in contact kunnen komen. Er zijn talloze mogelijkheden, dus voor vragen: neem contact met ons op. 

Naast directe codes die we verstrekken, willen we ook een algemene donatie aan deze stichting doen. Zij helpen gericht 
in de regio gezinnen, dus een donatie komt altijd goed terecht. Geef dus gul! 

Paula, Jonneke, Arjan en Elsbeth 

 

 

Collecte en actie voor Clothing 4U 


