
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 29 oktober 2021  no. 43 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 31 oktober 
09.30 ds. C.A. Streefkerk uit 
Dordrecht 
Collecte voor de diaconie 
 

Woensdag 3 november Dankdag 
19.30 ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 

Volgende week 7 november 
09.30 ds. A.J.O. van der Wal uit 
Hoofddorp. Dienst met doventolk. 
Collecte voor de 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 
Sjaak Kazen 
Dankdag: Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Karin Harteveld 
Dankdag: Ans van Vuren 
 

Lector 
Anneke Pantekoek 
Dankdag: Arianne Harrewijn 
 

Collecteopbrengst 24-10 
Kerk: € 254,60 
 

Kerkbloemen 
De kerkbloemen zijn gebracht 
bij Willy en Pim Lodder, dit 
vanwege hun verhuizing. 

 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Gr.1 tm 4: Jiska Wallaard 
Gr.5 tm 8: Dinie Haag 
 

Kinderoppas 
Margreeth den Oudsten en  
Tessa Zijderveld 
 

Koffieschenken  
(Alleen bij mooi weer) 
Dick en Antoinette van der Garde 
Dankdag: Jan-Willen en Nel den 
Hertog 
 

Jarig in november 
21-11 mw. A.T. Kooistra 
21-11 mw. G.E. Zijlstra-Monteny 
29-11 dhr. O. Wilstra 

 

Lief en leed 
 

Op 27 oktober is Aart Marinus de Jong 
geboren. Aron (roepnaam) is zoon van Desiré 
en Aart de Jong-van Dijk. Hij is met heel veel 
liefde en dankbaarheid in het leven ontvangen. 
We feliciteren de gelukkige ouders van harte 
met de komst van dit nieuwe leven!  
 

Ook zonder concrete namen leven we mee 
met elkaar in vreugde en verdriet. Wie ogen 
open houdt, ziet vanzelf waar een hand op de 
schouder of een bemoediging nodig is. 
 

Op weg naar dankdag troffen deze woorden 
van ds. René de Reuver me: 
 

God, als ik ergens naar verlang,  
dan is het wel naar Uw hemel op aarde.  
Het zijn zo vaak twee verschillende werelden, 
deze aarde met alles wat daarop speelt 
en Uw hemelse heerlijkheid.  
Dank dat Jezus ons leert bidden 
om Uw hemel op aarde:  
‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel zo ook op 
de aarde.’ 
Wilt U, door Uw Geest, 
dit eeuwenlang wereldwijd gebeden gebed 
realiseren in en door mijn leven.  
Maak mij een instrument van Uw vrede.  
Leer mij te delen met wie geen deel van leven 
heeft,  
leer mij de beker te geven aan wie niets te 
drinken heeft,  
leer mij vast te houden wie geen hand in 
handen heeft, 
leer mij te roepen voor wie geen stem meer 
heeft, 
leer mij vandaag te zorgen voor wie zelfs geen 
morgen heeft.  
Amen  
 
 
Annette Driebergen 
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Uit de past 

 
 

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een nieuwe Bijbelvertaling: NBV-21 

Op woensdag 13 oktober kreeg koning Willem-Alexander het eerste exemplaar van de Nieuwe Bijbelvertaling overhandigd. 
Die vertaling zal als de NBV-21 door het leven gaan. Zeventien jaar na de vorige is er een nieuwe vertaling, waarbij 
opmerkingen bij de vorige vertaling zijn verwerkt en nieuwe inzichten tot andere keuzes hebben geleid. Ook in onze kerk zal 
deze vertaling binnenkort zijn intrede doen.  
Ik ben van plan daar in de dienst van 14 november aandacht aan te besteden, maar misschien ligt de uitgave al wel eerder op 
de preekstoel.  
Ik heb daarbij een vraag: Heeft u/Heb jij een Bijbel (oud of nieuw) met een mooi verhaal, met een geschiedenis? Laat het me 
weten. Wie weet kunnen we die verhalen in de dienst van 14 november delen. 
 
Annette Driebergen 

 

Collecte a.s. zondag voor het werk van de Diaconie________ 
 
Tijdens de viering van aanstaande zondag collecteren we voor het werk van de Diaconie. En dat werk is zeer divers. Het is 
soms heel lokaal, andere keren landelijk en dan weer internationaal. 

- Lokaal bijvoorbeeld doordat wij renteloze leningen ter beschikking stellen aan mensen die vastlopen en daarmee 
tijdelijk geholpen zijn. Dit doen wij in samenwerking de stichting “Schuldhulpmaatje” (die wij ook financieel steunen). 
Maar ook door bijvoorbeeld in onze regio het werk van het Dovenpastoraat, het Hospice en de Voedselbank 
financieel te ondersteunen. 

- Landelijk werken wij regelmatig samen met Kerk in Actie, door via het ‘Diaconaat Binnenland’ ondersteuning te 
bieden aan (dakloze) vluchtelingen, jonge ex-gedetineerden en prostituees bij het opbouwen van een nieuw leven.   

- Het wereldwijde diaconaat omvat onder meer de situaties waar noodhulp gevraagd wordt, bijvoorbeeld als gevolg 
van extreme droogte of juist wateroverlast als gevolg van tropische stormen en overstromingen. 

 

Help ons anderen te helpen, dichtbij en ver weg. Steun het werk van uw  
diaconie door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de 
 Diaconie: NL82 RABO 0346 3028 38. 
Namens de Diaconie: hartelijk dank voor uw steun!  
 
 

 

Van onze predikant 

Bakkie Troost: dinsdag 2 november 
 

Elkaar ontmoeten bij een kop koffie of thee én tegelijk in gesprek over een 
bijbelgedeelte … dat is de invulling van Bakkie Troost. De ontmoetingsruimte van 
de kerk biedt ruimte genoeg om elkaar te ontmoeten. Komende dinsdag is het 
weer zover. Vanaf 10 uur praten we eerst even bij. Daarna gaat de Bijbel open en 
spreken we met elkaar over de betekenis van het gelezen gedeelte.  
Onze eerste ontmoeting dit seizoen was bijzonder, dus laat je verrassen en schuif 
een keer aan! Welkom.  
 

 

 

Bij de dienst op Dankdag, woensdag 3 november 

Op een doordeweekse dag stilstaan bij dankbaarheid. Dat is wat we woensdag 
3 november doen, in de avonddienst op Dankdag voor gewas en arbeid. De 
Bijbel gaat open bij 1 Tessalonicenzen 5: 12-24. Daar wordt gezegd: ‘Dank God 
onder alle omstandigheden’. Kunnen we dat?  
We denken na over arbeid en vragen daarbij, onder andere door de inbreng 
van vier gemeenteleden die iets over hun werk, God en dankbaarheid 
vertellen.  
Het thema: ‘Leven en werken in dankbaarheid’.   
 

 



 

Terugblik vergadering kleine kerkenraad 11 oktober  
 

De eerste helft van de vergadering staan er verschillende punten op de agenda, zoals de verkiezing van een classicaal 
afgevaardigde. Ook spreken we over de gemeenteavond van 27 oktober. Annette geeft aan dat ze positieve reacties kreeg 
op de brief die ze tijdens de morgendienst van 10 oktober voorlas. De ouderlingen zijn bezig met een nieuwe vorm van het 
bezoekwerk in de wijken, in kleine groepjes. De diaconie blikt terug op de eerste keer dat we weer Heilig Avondmaal 
vierden.  
 

Versoepelingen 
Tijdens de tweede helft van de vergadering schuiven enkele leden van de grote kerkenraad aan en staan de versoepelingen 
in onze kerk op de agenda. Dit naar aanleiding van de versoepelingen van de Rijksoverheid en het aangepaste advies van de 
Protestantse Kerk. Die versoepelingen in combinatie met de inmiddels weer stijgende coronacijfers geven zorgen. We 
begrijpen de zorgen die er zijn en onderschrijven die ook. 
 

Ontmoeten 
Tegelijkertijd denken we dat de situatie niet snel zal veranderen. Corona zal voorlopig onder ons zijn en de verwachting is 
dat het vaccinatiepercentage niet veel meer zal stijgen. Als kerkenraad zitten we hier voor de hele gemeente. Zowel voor de 
gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid, die graag strengere maatregelen zouden zien, als voor de gemeenteleden 
die alle maatregelen los zouden willen laten. En iedereen daar tussenin. De drempel om naar de kerk te komen is 
momenteel hoog voor veel mensen. Veel mensen zijn de binding kwijtgeraakt en komen daarom niet meer naar de kerk. We 
willen hen graag weer ontmoeten. We zijn van mening dat de versoepelingen die we voorstellen iedereen in de kerk een 
veilige plek bieden. Wel moeten we met elkaar kijken of het inderdaad werkt. Daar gebruiken we de komende diensten 
voor. Ook agenderen we dit onderwerp voor de gemeenteavond op 27 oktober. En natuurlijk kunnen mensen contact 
opnemen (via voorzitter, wijkouderling of scriba) om het over dit onderwerp te hebben.      
 

De eerstvolgende vergadering van de grote kerkenraad vindt plaats op 15 november. De kleine kerkenraad vergadert 13 
december weer.   
 
 

Column 
‘Mooi-moe’ 
 

De ene helft van de lucht gevuld met donkere wolken, de andere helder stralende zonneschijn. Waarbij de zon steeds meer 
terrein wint… Terug van een prachtige, maar ellenlange vakantie. Terug in de polder. Het land van de onbegrensde horizon. 
Waar koeien genoeg te eten hebben en de polderruimte terugkeert in het hoofd.  Ruimte voor het registreren van de eigen 
hersenspinsels De melancholie van de herfst op zoek naar woorden  
 

Hoe kan het dat je bij moet komen van een vakantie? Zo lang- zo ver van huis voelde ontheemd. Als het ‘bijzondere’ lang 
duurt, wordt het gewoon…   Kun je bij het zien van zoveel moois jezelf verliezen? Het ‘extra’ gaat eraf…  je wordt ‘Mooi-
moe..’ Of kwam het door het moeten functioneren in een groep, bang uit de toon te vallen? 
Corsica en Sardinië, paradijselijke kusten. Zwemmen… water lauwwarm en glashelder. Ruige bergen, enorme cactussen en 
veel bloemen. Landinwaarts ook droogte, dappere projecten met ingenieuze bevloeiingssystemen waarmee het lukt 
gewassen te telen.  Alleen al het steenvrij maken van grond is een megaklus! 
Veel bewondering, voor de planters van wijngaarden, olijf- en vijgenbomen. Mensen, taai als  langzaam groeiende gewassen 
zelf. Met geduld en hoop, die veelal over de eigen generatie heen reikt. Zoals Bijbelse hoop. 
 

Weer thuis is er genoeg werk aan de winkel. De hoeveelheid gras op het grindpad zou een Corsicaanse geit innig tevreden 
stellen! 
Onderweg naar de boodschappen reist een mooi gekleurd groot blad van de Amerikaanse eik  mee onder de ruitenwisser, 
laat maar lekker zitten. En de radio blijft uit! 
Er zit een aalscholver met uitgespreide vleugels op een lantaarnpaal. Op de terugweg, nog eentje erbij, koppen naar elkaar 
toegewend. Een buizerd vliegt laag over, de kleurscharkering in de vleugels duidelijk zichtbaar. Gewoon thuis, dingen uit de 
natuur,  als immer geruststellende basis onder het bestaan.   
 
Roos 
 

 



                          

Terugblik 
Afgelopen woensdag, 27 oktober, vond de gemeenteavond plaats. Met enkele tientallen gemeenteleden gebruikten we 
alle ruimtes van de kerk om met elkaar in gesprek te gaan over verschillende onderwerpen. Hieronder leest u per 
onderwerp een samenvatting. Wilt u het hele verslag lezen? Mail dan even naar scriba@ontmoetingskerk.nl. 
 

Corona en de kerk 
We bespraken de huidige coronamaatregelen in de kerk. De een vindt dat deze niet streng genoeg zijn en zou liever met 
een QR-code werken, de ander vindt dat we zo snel mogelijk verdere versoepelingen door moeten voeren. Velen vinden 
de huidige gang van zaken een mooie middenweg. Er werd vertrouwen uitgesproken in de kerkenraad. Dat we weer 
kunnen zingen is waardevol voor velen. 
 
Ook spraken we over de afstand die we door corona ervaren tot de kerk. Hoe houden we iedereen betrokken? Iedereen 
beleeft het kerk-zijn op een andere manier, dus niet alleen op zondagmorgen. Wij kunnen die gemeenschap op allerlei 
manieren vormgeven. Gelukkig zijn er ook positieve effecten te noemen van corona. Kerk-TV wordt enorm gewaardeerd, 
evenals de andere digitale mogelijkheden (beamer, filmpjes tijdens kerkdiensten).  
 

Groeien in geloof 
Ontwikkelen in geloof, bezig zijn met geloof. Hier kunnen gesprekken bij horen in de vorm van gespreks- of 
gebedsgroepen. Dit leeft in onze kerk minder. We spraken over hoe geloofsontwikkeling eruit ziet hoe we gesterkt 
worden in het geloof. Voor de een is dat een individuele beleving, de ander heeft daar anderen bij nodig. Dingen die in je 
leven gebeuren, spelen een rol bij de ontwikkeling van je geloof. Het samenzijn in de kerk hoeft niet alleen gezellig te zijn, 
maar mag ook verdieping geven.  
 
Sommigen missen gespreksgroepen, anderen niet. Een gesprekgroep geeft bezinning in een druk bestaan. Verdieping 
zoeken kan ook door een preek na te bespreken of door geloofsvragen te bespreken bij een gezamenlijke maaltijd. Het is 
belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in een groep waarin je praat over het geloof.   
 

Heilig Avondmaal 
We bespraken de waarde van het Heilig Avondmaal. Als we avondmaal vieren, voelen we sterk de verbondenheid met 
Jezus en met elkaar in de kerk. Samen het brood en de wijn ontvangen. De rol van de kinderen is mooi. Enkelen vierden 
het avondmaal thuis mee, dit werd als heel bijzonder ervaren. We hebben het niet echt gemist de laatste tijd, maar toen 
het weer kon vonden de aanwezigen dat heel fijn.  
 
Voor corona vierden we tien keer per jaar het Heilig Avondmaal met elkaar. Nu de avonddiensten zijn vervallen, wordt 
het anders. De meesten vinden vijf-zes keer per jaar voldoende. Zo blijft het een bijzondere maaltijd.  
 

Plannen voor de toekomst 
We maken met z’n allen plannen voor de toekomst, want we willen nog heel lang kerk zijn met elkaar. Zowel naar binnen 
als naar buiten toe. Wat zijn de zorgen, wensen en aandachtspunten voor onze kerk op langere termijn? Er is een zorg dat 
er minder mensen naar de komen dan er voor corona waren. We hopen dat dit weer goedkomt. In de laatste dienst 
waren velen aanwezig.  
   
Ook hadden we het over de Ontmoetingskerk in 2030 en verder. Waar moeten we het komende jaar aandacht aan 
besteden, om de eerste stap te zetten op weg daar naar toe? Er werd zorg uitgesproken over het vasthouden van de 
jeugd vanaf 12 jaar. De ouders hebben daarbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd is het een inspanning van ons allen. 
Wederzijdse betrokkenheid is belangrijk. Ook werd uitgesproken dat zorg over de jeugd iets van alle tijden is.   


