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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 25 februari 2022 no. 8 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 27 februari 
09.30 u. ds. S. Janse uit Ameide 
Deze zondag is de collecte voor het 
gewone werk van de kerk. Uw 
gulle gaven zijn welkom in de 
collecteboxen in de kerk en op 
banknr.NL46 RABO 0346 3035 83 
ten name van Gereformeerde Kerk 
Noordeloos onder vermelding van 
Collecte voor de Kerk. 
 

Volgende week zondag 6 maart 
1e Zondag Veertigdagentijd 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Dienst met doventolk 
Collecte voor Kerk-in-Actie (KIA)/ 
voorjaarszendingsweek 
 

De diensten zijn 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 
 

Ouderling van dienst 
Jonneke Verhaar 
 

Lector 
Arianne Harrewijn 
 

Collecteopbrengst 20-2 
Project Moldavië: € 705,10 
 

Kerkbloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij 
mw. S. Van Gils-Rijneveld, met de 
hartelijke felicitaties voor haar 
verjaardag. 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 t/m 8: Maartje en Iris Vlot 
 

Kinderoppas  
Esmiralda de Jongh en Tessa Vonk 
 

Jarig in maart 
1-3 dhr. M.D. Vink 
2-3 mw. G.W. Buitendijk 
5-3 mw. F. Blokland-Groen 
 
      

 

Lief en leed 
 

We leven mee met Barry, Marieke, Barend en 
Geerit Dekker-Korevaar. De vader van Barry 
overleed afgelopen donderdag. We bidden 
voor hen en voor wie bij hen horen om troost 
en nabijheid van God en mensen in deze dagen 
van afscheid. 
 

We denken deze dagen aan Wim en Rijma van 
der Ham-Koorevaar, nu Rijma steeds meer uit 
het leven lijkt weg te glijden en Wim en hun 
gezin bepaald worden bij afscheid nemen.  
 

We verwelkomen de familie Vlot-Mans in ons 
midden: Corrie, Christiaan, Noah en Vajèn. Ze 
wonen Noordzijde 28-1 en bezoeken onze 
diensten al regelmatig. Fijn dat jullie de weg 
naar de Ontmoetingskerk hebben gevonden. 
We hopen dat jullie je gaan thuisvoelen in ons  
midden! 

 

 
Daags na haar verjaardag was ik met de 
wijkbezoeker bij Annie Nieuwenhuizen. We 
namen Noordelose rolletjes mee van bakker 
Trappenburg om nog even stil te staan bij haar 
100e verjaardag. Het werd een mooi moment. 
Ze was blij met alle aandacht vanuit de kerk in 
de vorm van kaartjes (én pannenkoeken!). 
 
We delen lief en leed vanuit de gemeente in 
een wereld die in brand staat. Met 
verbijstering, ongeloof en verdriet zien we dat 
er oorlog is in een deel van Europa. Het 
moderamen van de Protestantse Kerk deelde 
een gebed om Oekraïne. Om mee te bidden 
een gedeelte daaruit: 
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Gebed: 
 

God van liefde en trouw, 
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, 
Iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. 
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden, 
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners, 
laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens 
zwijgen. 
 
Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land, 
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. 
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, 
geef hun moed om vol te houden. 
 
Dat wapens geen recht van spreken krijgen,  
dat vrede gezocht en gevonden wordt. 
Toon ons de weg van omzien naar elkaar,  
van mildheid, vertrouwen en zachtheid. 
Heer, ontferm U over deze wereld,  
waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is, 
geef ons uitzicht op uw hoopvolle toekomst.  

 
Annette Driebergen 
 
 

 

 

Van onze predikant 

Terugblik op de kinderdienst van 20 februari 
 

Wat een morgen vol zegen: een kerk vol kinderen en hun (groot)ouders, bijzondere verhalen, vrolijke liedjes, grote 
betrokkenheid en uitleg bij de viering van de Maaltijd van de Heer. 

 

Een tweede foto vindt u verderop in deze brief. Helaas zijn ze wazig, althans op mijn laptop (jcv). 

 

 

Bakkie Troost  - dinsdag 1 maart 

 

Komende dinsdag, 1 maart, staat er opnieuw Bakkie Troost 
op het programma.  
Het is een moment voor een kop koffie met een open 
Bijbel. In kleine of wat grotere kring… het is elke keer een 
ochtend waar geloof wordt gedeeld.  
We lezen met elkaar het bijbelgedeelte dat ook in de dienst 
van zondag 6 maart wordt gelezen. De ochtend begint om 
10.00 uur met koffie en even bijpraten, we eindigen rond 
11.30 uur. Wees welkom! 
Annette Driebergen   
 
 

Vooruitblik op de gemeentevergadering op biddag 
 
Aansluitend aan de kerkdienst op biddag, woensdag 9 maart om 19.30 uur, is er een gemeentevergadering.  
De kerkrentmeesters hebben in de afgelopen weken de thema’s al gedeeld. We hopen veel gemeenteleden te kunnen 
begroeten, omdat er belangrijke zaken aan de orde komen.  
De vergadering zal ook 'live' in beeld worden gebracht. 
 



Van de kerkenraad 

Terugblik op de vergadering van de grote kerkenraad van 14 februari 2022  
 

14 februari vergaderde de grote kerkenraad. Tijdens de februarivergadering komen de financiën van de kerk altijd aan de 
orde. De penningmeesters Hendrik van Vuren (kerk), Reinoud de Leeuw (diaconie) en Alice Simons (jeugd) namen ons mee 
door de cijfers. De financiën staan ook op de agenda van de gemeenteavond op 9 maart aanstaande.  
 

Ook de groene kerk kwam aan bod. Er is een soort keurmerk ‘groene kerk’. Daar willen we graag mee aan de slag. Met het 
verduurzamen van de gebouwen zetten we al een grote stap. Maar het is breder dan dat: een groene kerk gaat actief aan de 
slag met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. We besloten een ‘denktank’ 
te vormen waarin gemeenteleden (ook jeugd!) meedenken met de kerkentmeesters over hoe wij invulling kunnen geven aan 
‘groene kerk’.  
 

Als grote kerkenraad hebben we al eens gesproken over hoe de kerk er in de toekomst uit zal zien. Het was ook onderwerp 
van gesprek tijdens de gemeenteavond van afgelopen november. Over dit onderwerp willen we ook graag samen met 
gemeenteleden nadenken. Hoe ziet onze kerk er over een aantal jaren uit?  
 

Naar aanleiding van de preek van zondag 6 februari gingen we in gesprek over de jaargetijden in geloof en kerk. Dit leverde 
boeiende gesprekken op over welk jaargetijde in deze tijd past bij ons en bij de kerk. Het was de laatste tijd, vooral de 
afgelopen twee jaar, best winter in de kerk. Winter is wachten tot het lente wordt. Welke houding wordt van ons als 
kerkenraad verwacht? Uit die preek: “Het kan best winter in de kerk zijn …. winter in geloof, maar de natuur én mensen 
leren ons dat het geen winter blijft. Winter draagt de hoop in zich van lente. Van lente in geloof. En van lente in de kerk.”  
 

De volgende vergadering van de kleine kerkenraad vindt plaats op 28 februari. De grote kerkenraad vergadert weer op 21 
maart.  
****************************************************************************************************** 

→ Gezocht: nieuwe ambtsdragers ← 

U ziet het: er komen lege plekken in de kerkenraad. Zeven maar liefst. En met elkaar mogen we die gaan opvullen. De 
voordrachten druppelen inmiddels binnen, maar dat mag best een stroom worden! Dus blader de kerkgids eens door en 

noteer wat namen. Want de Ontmoetingskerk, dat zijn we samen. En dat zijn we allemaal. Dus of iemand nu voorzitter is, het 
gras maait of op de kinderen past: het moet allemaal gebeuren. En dat geldt ook voor het voordragen van de namen. Moet 

ook gebeuren. Denkt u met ons mee?  
 

 
 
U heeft het formulier 9 februari via e-mail ontvangen. Daarin staat hoe u de namen kunt aanleveren. We maken het u zo 
makkelijk mogelijk: het kan via het formulier maar ook via scriba@ontmoetingskerk.nl. Fijn dat we op u mogen rekenen! 
 

Rudolph de Jong, voorzitter, Gerdien van Mourik, scriba 

mailto:scriba@ontmoetingskerk.nl


Van de diaconie - Paasgroetenactie 

Stuur een paasgroet naar gedetineerden 
in Nederland en in het buitenland 
 
De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de 
Protestantse Kerk en Kerk in Actie om gedetineerden 
een bemoediging te sturen met Pasen. Het thema 
van de paaskaart in 2022 is 'Opstanding: Uw licht 
heelt wat gebroken is'. 
 

Informatie over de paasgroetenactie 
Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich 
dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn 
die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de 
boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.  
 

De Diaconie doet ook mee met de paasgroetactie. 
We hebben 100 kaarten besteld die u a.s. zondag en 
volgende week zondag na de kerkdienst in de grote 
jeugdruimte kunt schrijven. Er staan tafeltjes en er 
liggen pennen klaar zodat u rustig de kaart kan 
schrijven. U hoeft de kaart niet mee naar huis te 
nemen en op te sturen. Vanuit de diaconie wordt 
geregeld dat de kaarten bij de Protestante Kerk in 
Utrecht terecht komt.  
Dat scheelt u weer tijd en twee postzegels. 
 

Via de onderstaande link kunt u ook nog de actie na 
lezen op de site van de Protestante Kerk. 
https://www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroete

nactie/ 

Hartelijk dank, namens de Diaconie! 
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Van de kerkenraad 

 
 

Wat ons drijft is de liefde van Christus 
2 Korintiërs 5:14a 
 
Lieve leden en vrienden van de Ontmoetingskerk, 
 
Op de gemeenteavond in november spraken we met 
elkaar over Stichting Wijdekerk. Deze stichting vindt 
dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in de kerk. 
We bespraken dit tijdens de gemeenteavond en 
binnen de kerkenraad. Als Ontmoetingskerk staan 
wij vierkant achter de uitgangspunten van Stichting 
Wijdekerk. Eigenlijk al heel lang en het klinkt 
vanzelfsprekend voor ons. Maar zo vanzelfsprekend 
is dat niet overal. En daarom besloten we ons 
zichtbaar aan te sluiten bij Wijdekerk.  
 
Wijdekerk 
Stichting Wijdekerk heeft onze kerk letterlijk op de 
kaart gezet: op www.wijdekerk.nl is zichtbaar dat 
iedereen welkom is in de Ontmoetingskerk. De 
stichting is een initiatief een groep christenen, zelf 
LHBT+-mens (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, 
transgender) of nauw betrokken bij LHBT+-mensen. 
Zij hebben hun ervaringen en krachten gebundeld op 
hun website. “We willen dit doen vanuit de liefde 
van Jezus Christus. Samen zijn Wijdekerk.”   
 
 
 

 
Waar liefde woont  
Ook als Ontmoetingskerk zijn Wijdekerk. We geloven dat het de liefde van Christus is die ons hiertoe drijft. En dat willen 
we actief uitdragen, niet alleen binnen, maar ook buiten onze kerkmuren. Nee, we kloppen onszelf niet op de borst en 
weten ook dat we met ons allen nog vaak moeten leren in het bedrijven van liefde en respect voor elkaar en iedereen om 
ons heen. Maar waar ware liefde woont gebiedt de Heer zijn zegen! Nu we ons hebben aangesloten bij Stichting 
Wijdekerk willen we hier jaarlijks ook enkele malen heel specifiek aandacht aan geven. Bijvoorbeeld door het uitnodigen 
van sprekers op thema-avonden of door een collecte voor een LHBT+-gerelateerd doel.  
 

We nodigen jullie en onszelf allemaal uit om vanuit die liefde van Christus, ons grote voorbeeld, deze liefde door te blijven 
geven en uit te dragen. Dat is waar het om draait in deze wereld. Laat ons huis een gezegend huis zijn waar liefde woont! 
 

Namens de kerkenraad,  
Rudolph de Jong, voorzitter 
Gerdien van Mourik, scriba 
 

Cursusaanbod voorjaar 

Hart voor de Waard organiseert twee cursussen voor mensen die willen investeren in hun relatie en/of gezin. Voor stellen 

start de Marriage Course op vrijdag 11 maart in Goudriaan. De cursus bestaat uit zeven avonden uit met een diner voor twee 

en een goed gesprek als stel (dus niet met de groep!) Voor ouders van tieners start de Parenting Teenagers Course op 

woensdag 16 maart. Tijdens deze cursus krijg je praktische informatie en wissel je ervaringen uit. Voor beide cursussen is er 

een korting voor mensen uit Molenlanden. Meer informatie en aanmelden: hartvoordewaard.nl 

 

http://www.wijdekerk.nl/

