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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 1 april 2022 no. 13 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 3 april 
5e Zondag Veertigdagentijd 
09.30 u. ds. L. de Jong uit 
Hillegersberg 
18.30 u. Zondagavondspecial, 
spreker: Marleen Kruithof 
Collecte voor de Voedselbank 
 
Volgende week zondag 10 april 
Palmzondag 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
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 
Rudolph de Jong 
 

Lector 
Gerry Bronkhorst 
 

Opbrengst collecte 27-3 
Kerk: € 284,50 
 

Kerkbloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij 
mw. T.J. Rol-van der Loon en bij 
dhr. H. Hertsenberg, met de 
hartelijke felicitaties voor hun 
verjaardagen. 
 

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

Kinderoppas  
Paula Buizert en Nienke Sprenkeler 
 

Koffie schenken 
Arie en Wies Harrewijn 
Avond: Ria van Ramshorst en 
Annelies van der Kolk 
    

Jarig in april 
4-4 dhr. G.B. Rijke  

 

Lief en leed 
Monica Bronkhorst is weer thuis. De operatie 
is geslaagd … nu op weg naar herstel. Van 
harte geduld en doorzettingsvermogen 
gewenst!  
 

Maandag krijgt Annie Vink een nieuwe knie. 
Het is fijn dat het zover is. Natuurlijk is het 
lastig om stilgezet te worden, maar Annie gaat 
deze weg vol goede moed in de hoop dat ze 
daarna weer beter uit de voeten kan. Sterkte!  
 

We verwelkomen opnieuw nieuwe leden in 
ons midden:  Dorien en Klaas Dekker-
Dirkmaat, Poldershoek 2, 4241 XT  Arkel.  
Voor de ‘oudere’ Ontmoetingskerkleden zijn 
dat geen onbekende namen.  
De omstandigheden waaronder zij lid worden 
van onze kerk zijn verdrietig. Dorien is ziek en 
moest afgelopen week beginnen aan een lange 
serie behandelingen. We hopen dat we als 
Ontmoetingskerk in dit proces iets van steun 
kunnen bieden en blijven wijzen op God die 
meegaat, ook op deze weg.  
 

Zondagavondspecial 3 april 18.30 u. 
Vanavond is de uitgestelde Preek van de Leek. 
Huisarts Marleen Kruithof is uitgenodigd om 
die preek te houden. Het belooft een mooi uur 
te worden, met een interessante preek. Van 
harte welkom! 
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Van onze predikant 

 

Bakkie Troost - 6 april 

Komende woensdag, 6 april, is er weer een Bakkie Troost. Het is een moment  
voor een kop koffie met een open Bijbel. In kleine of wat grotere kring… het is  
elke keer een ontmoeting waar geloof wordt gedeeld.  
We lezen met elkaar het bijbelgedeelte dat ook in de dienst van zondag 10  
april wordt gelezen. De ochtend begint om 10.00 uur met koffie en even  
bijpraten, we eindigen rond 11.30 uur.  
Wees welkom! 
 

Annette Driebergen 
 

* Noteer ook alvast de volgende data: donderdag 28 april (omdat ik de eerste  
week van mei vrij ben), woensdag 1 juni en dinsdag 5 juli. 

 

 

 
 
 

 

5e zondag Veertigdagentijd 
 
Zondag is het al de vijfde zondag in de Veertigdagentijd.  
Bijna begint de Stille Week waarin we ons concentreren op het  
lijden van Christus. Lijden dat tot op de dag van vandaag  
zichtbaar wordt op al die plaatsen waar pijn is, zeker in Oekraïne.  
  
President Zelensky zei afgelopen week in zijn toespraak in de  
Tweede Kamer: ‘De oorlog lijkt al gewoon te worden’.  
Wat een vreselijke constatering moet dat zijn.  
Tegelijk voelen we dat zelf misschien ook.  
 

Gelukkig wordt ook in onze dorpen op allerlei manieren gewerkt  
aan steun aan vluchtelingen uit Oekraïne: de Voedselbank verzorgt  
het dagelijks ontbijt voor de grote groep in Meerkerk, particulieren  
maken hun huis klaar voor ontvangst van gasten, er zijn  
praktische vragen voor hulp …  
Laten we ook als geloofsgemeenschap blijven luisteren naar wat  
daadwerkelijk nodig is.  
En laten we bidden, in het geloof dat dat verschil maakt,  
hoe dan ook! 
     Lied 561 zegt het zo: 
 

Lied 561 
 

Hoe acht'loos in ons midden wordt 
het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht. 
 

De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 
 

O liefde uit de eeuwigheid 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen  
in al het duister om ons heen, 
 

opdat ook wij, o Heer, U niet 
verlaten in uw diep verdriet, 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn.  

 

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. 

Aankomende zondag, 3 april, is de collecte bestemd voor de voedselbank. 

Hartelijk dank namens de diaconie 

 

 



 

 
 Uitleg bij de bloemen 

Veertigdagentijd, de vijfde zondag  
 
Lucas 20:9-19 
 
In deze lezing staat het toekomstige lijden centraal op 
twee manieren: een verwijzing naar het lijden van Jezus 
en de tekst uit Johannes 15. "Ik ben de wijnstok en jullie 
zijn de ranken. Als jullie in mij blijven en Ik blijf in jullie 
dan brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij 
kunnen jullie niets doen." 
De rank en de druif horen bij elkaar, evenals het werken 
in de wijngaard bijdraagt aan deze verbinding. 
 
Doris en Karin 
 

 

Palmpasen 

 

Volgende week zondag (10 april) is het PalmPasen. Die zondag 
gaan we met de kinderen van de KinderWoordDienst weer de 
PalmPasen-stokken maken en uitdelen. Deze stokken worden 
uitgedeeld aan mensen die een bemoediging kunnen 
gebruiken. Het maken wordt elke twee jaar door de kinderen 
gedaan. Daar hebben we vele handen bij nodig! Het zou leuk 
zijn als uw kind ook mee komt doen. 
 
Tot dan in de kerk! 

 

Diaconale hulpdienst Hoornaar 
 

Het kan iedereen zomaar overkomen. Er gebeurt iets in je leven waardoor de "gewone" dagelijkse dingen op dat moment 
niet goed meer lukken. Je redt het niet en hebt tijdelijke hulp nodig van anderen. 
Dit kan je overigens ook zien bij iemand in je naaste omgeving. Bijvoorbeeld vanwege een ongeluk, ziekte, ziekenhuisopname, 
revalidatie, gezinssituatie, moeizame zwangerschap, ouderdom of beperking/handicap. 
 

Wellicht heb je familie, vrienden, buren of professionele hulpverleners waar aangeklopt kan worden. Dat is heel fijn. Maar als 
dit niet mogelijk is, of onvoldoende, wil de diaconale hulpdienst graag een praktische hulp zijn voor alle inwoners van 
Hoornaar die tijdelijke ondersteuning nodig hebben. 
 

Wij willen vragen of u/jij zich als vrijwilliger wilt opgeven om hulp te bieden als dat nodig is. We denken aan: boodschappen 
doen, een bezoek, een klusje, licht huishoudelijk werk, oppassen, eten koken, vervoer ziekenhuis e.d. 
 

Voor het aanmelden van een hulpvraag of als vrijwilliger kunt u contact opnemen met de coordinator Meya Fousert,  
06 57399124 of via mail fam.fousert@gmail.com 
Meer informatie kunt u vinden op www.hervormd-hoornaar.nl 
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