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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 18 maart 2022 no. 11 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 20 maart 
3e Zondag Veertigdagentijd 
09.30 u. viering Heilig Avondmaal 
ds. H. van Eerden uit Goes 
19.30 u. Zondagavondspecial 
Collecte voor KIA-Moldavië 
(project) 
 
Volgende week zondag 27 maart 
4e Zondag Veertigdagentijd 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
19.30 u. Zondagavondspecial 
Collecte voor de kerk 
 

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 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Ans van Vuren 
Avond: Jonneke Verhaar 
 

Lector 
Anneke Pantekoek 
 

Opbrengst collecte 
13-3 kerk: € 168,30 
 

Kerkbloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij 
Henriët Geluk, ter bemoediging 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 t/m 8: Paula Buizert 
 

Kinderoppas  
Marja van den Brakel en 
Vera van Mourik 
 

Koffie schenken 
Anneke en Michel Pantekoek 
Avond: Nel en Jan-Willem den 
Hertog 
 
      

 

Lief en leed 
 
Deze zondag gedenken we Rijma van der Ham 
en zullen we een in memoriam uitspreken. 
 
Goed nieuws voor Nathan Verhaar.  Op 13 
maart is hij verhuisd van het Sophia 
kinderziekenhuis in Rotterdam naar het 
Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Afgelopen 
dinsdag kreeg hij groen licht om naar huis te 
gaan. Hij heeft geen extra zuurstof meer nodig 
en kan weer op eigen kracht drinken. We zijn 
dankbaar  voor het gezin Verhaar, waar nu de 
rust terugkeert! 
 
Jan Blom kreeg deze week een goede uitslag 
van zijn behandeling aan de lever. Met een 
MRI-scan was te zien dat alle uitzaaiingen 
verdwenen zijn. 
Wat een  geweldig nieuws voor Joke en Jan! 
 
Janneke de Bruijn mocht na een liefdevolle 
verzorging van Marjan en Dick weer naar haar 
huis in Gorinchem. 
 
Afgelopen week hebben veel mensen in onze 
gemeente corona opgelopen, onder andere 
onze kosters, predikant en organist. We 
wensen hen allen beterschap! 
We leven mee met allen die zorgen hebben in 
en buiten onze gemeente.  
Natuurlijk denken we aan alle slachtoffers en 
vluchtelingen uit Oekraïne. 
Laten we hen in ons gebed gedenken. 
 
Ans van Vuren 
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Harmke Heuver schreef een mooi gedicht: 
 

Niet: kome wat komt 
 

Als we bidden om toekomst 
Om Uw toekomst, 
Om Uw rijk, 
 

Laten we dan toch vooral denken 
aan die mensen op deze wereld 
Die hier zo weinig toekomst zien. 
 

Aan de vluchteling in een kamp 
In een tent met kieren. 
 

Aan de zieke op haar bed 
Waar zij afscheid nemen moet. 
 

Aan het kind dat in zijn leven 
Al te veel leed heeft gezien. 
 

Aan de mens die nooit mocht zijn  
Wie hij of zij ten diepste is. 
 

Aan de vader die zijn kinderen 
Niet goed te eten geven kan. 
 

Hoe kunnen we bidden: kome wat komt 
Als dit ook komen kan? 
 

God, we bidden: laat komen de vrede, 
de vriendschap, de vrijgevigheid. 
 

Omwille van wie U zo hard nodig hebben 
Bidden we: kom! Kom zelf dichterbij! 
 

Ans van Vuren 
 
 

 

Collecte project Moldavië 
 
Ook in Moldavie, het buurland van de Oekraine, 
worden vluchtelingen gastvrij ontvangen. 
Homecare, partner van Kerk in actie, 
normaal gesproken een thuiszorg voor kwetsbare 
en zieke ouderen in het straatarme  Moldavie, is 
momenteel ingeschakeld bij de noodhulp van 
Oekrainers op de vlucht. 
Er worden eerste hulp pakketten uitgedeeld bij de 
grens. Mensen komen moe en gestresst aan. 
Bij de grens staan rijen met honderden 
vluchtelingen. Kinderen, huilende moeders, 
allemaal koud, hongerig en wanhopig.  
De medewerkers van Homecare doen wat ze 
kunnen in deze bijzondere en moeilijke situatie. Ze 
zijn erg verontrust, ook over de bedreiging voor hun 
eigen land. 
Bid voor ons en dank jullie wel voor jullie bijdrage. 
 
de projectcommissie 
 

Avondmaal 
 

Deze zondag vieren we weer met elkaar het avondmaal.  
Dit zal deze keer opnieuw zittend zijn.  
De diakenen en voorganger komen het brood en wijn/druivensap bij u brengen. 
Er zijn kleine bekertjes. In de glazen bekertjes zit druivensap,  
in de metalen bekertjes is wijn geschonken. 
We kijken met elkaar uit naar een fijne viering. 
 

Groeten van de diaconie 
 

 

 

Voedselbankactie voor Oekraïense vluchtelingen  
 

De komende tijd worden er ook in gemeente Molenlanden vluchtelingen uit Oekraïne 
opgevangen. De voedselbank heeft daarom behoefte aan extra producten om naast de 
wekelijkse pakketten ook pakketten samen te stellen voor deze vluchtelingen. Helpt u 
mee? Er is met name behoefte aan houdbaar beleg (bijvoorbeeld pindakaas, blikjes vis 
of jam). Maar ook andere lang houdbare producten zijn altijd welkom.  
Vanaf aanstaande zondag kunt u uw producten in de mand bij de ingang doneren. 
Deze inzameling wordt ten minste tot Pasen elke zondag gedaan.  
 
Hartelijk dank namens de diaconie 

 

 

 



Preek van de leek 

Preek van de Leek 
De volgende Zondagavondspecial is de uitgestelde Preek van de Leek. Huisarts Marleen Kruithof is uitgenodigd om 
een bijdrage te leveren. 
Welkom, 3 april, 18.30 uur. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de diaconie - Paasgroetenactie 

40-dagentijd 3e zondag 

Lucas 13:1 

We mogen tot inkeer komen, een nieuw begin 
maken.  
De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, 
dat we iets kunnen betekenen voor anderen.  
Verbeter de wereld, begin bij jezelf.  
Wij zijn een vijgeboom, de Eeuwige is de tuinman.  
Met eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op een 
nieuw begin: bloesem en vrucht. 
In de hoge gras schikking zien we een vijgen tak die 
vrucht draagt en groene grassen als teken van 
inkeer. 
In de pot van ontvangst zitten wilgentakken 
verwerkt als teken van een nieuw begin. 
 

Doris en Karin 
  

 

Zondagavondspecial, 20 maart, 18.30 uur 

 
 

Kinderwoorddienst 

Kom je ook naar de KinderWoordDienst? In de 40-dagentijd gaan we ons 

klaarmaken voor het feest! Elke week is er een filmpje te zien in de 

kerkdienst en daarna gaan we daar mee aan de slag in de KWD. Kan je er 

niet bij zijn in de kerk? Je krijgt elke week thuis het verhaal per mail met 

daarbij een knutselidee en andere opdrachten die je kunt doen. 

Daarnaast hebben alle gezinnen het Gezinsboekje ontvangen, waarin je 

elke dag kunt lezen met elkaar en aan de slag kunt met het komende 

Feest! 

Alice en Elsbeth 

 

 

 

 


