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     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 10 april 
Palmzondag 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 

Diensten Stille Week 
Zie verderop in deze brief  
 

Volgende week zondag 17 april 
Pasen  
09.30 u. dienst met doventolk 
ds. Annette Driebergen 
Collecte voor JOP 
 

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 
Peter Veen 
Witte Donderdag: Pim Lodder 
Goede Vrijdag: Bert Kruis 
Stille Zaterdag: Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Elsbeth de Leeuw 
Witte Donderdag: Gerco d Oudsten 
Goede Vrijdag: Gerdien v Mourik 
Stille Zaterdag: Jonneke Verhaar 
 

Lector 
Tabitha Kazen 
Witte Donderdag: Arie van Mourik 
Goede Vrijdag; Wies Harrewijn 
Stille Zaterdag: Arianne Harrewijn 
 

Opbrengst collecte 3-4 
Voedselbank: € 792,05 
 

Kerkbloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij 
Monika Bronkhorst. Van harte 
beterschap! 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 t/m 8: Jonneke Verhaar 
 

Kinderoppas  
Geri Vonk en Famke Voormolen 
 

Koffie schenken 
Hennie Kool en Huib Kraaijeveld 
    

 

Lief en leed 
Wat een verschrikking, afgelopen maandag… 
voor Dikkie en Leen Buizert, voor Corrie 
Korevaar, voor hun gezin…,  voor Arno en 
Somnuk, door de ingrijpende brand die hun 
huis verwoestte. Wat ziet het leven er dan 
ineens anders uit. We denken aan hen, leven 
mee en bidden om nabijheid van God en 
mensen. 
 

Annie Vink is afgelopen donderdag weer 
thuisgekomen. De operatie is voorspoedig 
gegaan en heel voorzichtig loopt ze alweer 
rond in huis. Natuurlijk nog beperkt, maar het 
begin van herstel is er. Daar zijn we blij mee! 
 

Henk Damsteeg is na een val opgenomen in 
het Beatrixziekenhuis. Oorzaak en gevolg zijn 
niet altijd te onderscheiden. In het ziekenhuis 
bleek hij besmet met corona, waardoor hij in 
quarantaine zit. Het zijn onrustige dagen voor 
hem en Brigit. We bidden voor hen om moed 
en kracht.  
 

We gaan de Stille Week in. Een week van 
gedenken, vieren, zingen, bidden én stil 
worden. Met Jezus, om Jezus, die leed en stierf 
om ons. We gaan die week in met een wereld 
vol lijden op ons netvlies.  
Peer Verhoeven zegt het zo: 
 

Bij de Stille Week … 
 

De tijd staat even stil. 
We volgen de weg 
die Hij is gegaan, 
ten einde toe 
omwille van zijn boodschap 
van bevrijding en redding. 
We volgen de weg om Hem,  
Jezus Christus, 
mens van God, 
te herkennen in de weg 
die heden vele mensen gaan:  
lijden aan de wereld, 
sterven voor een nieuw begin. 
                    Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

De Stille Week in…     

 
         
Met deze illustratie gingen we op weg, aan het begin van de 
Veertigdagentijd. En nu?  
Alles komt goed? De vieringen in de Stille Week helpen ons te 
geloven, te vertrouwen dat het waar is.  
 

Van harte welkom: 
 

Witte Donderdag, 14 april, 19.30 uur:  
Viering met de Maaltijd van de Heer. 
Aansluitend is er gelegenheid samen naar The Passion te kijken.  
 

Goede Vrijdag, 15 april, 19.30 uur:  
We lezen en zingen het verhaal van lijden en sterven van 
Christus. Het maakt ons stil.   
Aansluitend is de Paaschallenge, een programma voor tieners. 
 

Stille Zaterdag, 16 april, 19.00 uur: 
Paaswake voor kinderen.  
 

Stille Zaterdag, 16 april, 21.30 uur: 
Paaswake met de intocht van het licht en doopgedachtenis. 
 
Annette Driebergen 

Bij de dienst van zondagmorgen 
 

 
Palmzondag! Een dag met twee gezichten.  
Er is de vrolijkheid van het feest van de intocht én er is de ernst van weten wat komen gaat, in de weg van lijden en dood. We 
lezen uit Johannes 12:12-24. In die verzen komen de twee facetten van deze dag naar voren. De kinderen maken 
palmpaasstokken en zorgen voor een vrolijke optocht. Als slotlied zingen we: ‘Heden hosanna, morgen kruisig Hem’.  
Het thema: ‘Opgang en ondergang’.  
Na de dienst is er - na een eerste kop koffie - in de kerkenraadskamer gelegenheid om door te praten over de dienst.  
 

Annette Driebergen 
 

PalmPasen  
Deze 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. 
 

 

 



 

Uitleg bij de bloemen 
Veertigdagentijd, de 6de zondag 
Lucas 22: 1-23,56 
 

De tekenen van brood en wijn staan centraal in deze 
lezing. De verticale zuil wordt steeds meer groen door 
het toevoegen van groene takken en het weghalen van 
grassen. Ook worden er palmtakjes tussen de takken 
geklemd, een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem. 
Tussen de takkenstructuur worden aren geklemd als 
symbool voor het brood. De wijn symboliseren we door 
het liturgische vaatwerk bij de schikking te plaatsen. 
 
 

 

 
Op Goede Vrijdag spelen we met elkaar de PaasChallenge. 
 
We gaan op pad door Noordeloos en volgen het verhaal van 
Jezus door middel van de challenge. 
Dit is een spel wat een combinatie is van Wie is de Mol en 
Weerwolven. 
 
Doe je mee? 
Leeftijd: 12+ 
Locatie: Ontmoetingskerk – Noordeloos 
Tijd: start 20.30u, spelduur tot ong 23u 
-> we starten aansluitend na de kerkdienst, waar jullie 
natuurlijk ook van harte welkom zijn! 
 
De avond sluiten we af met een hapje en drankje. 
 
Meld je voor 12 april aan bij Elsbeth (06-30003062 / 
elsbethstravers@live.nl) 
Groetjes, Margriet, Caroline en 
Elsbeth                                                                             
   

 

 

Nieuwe datum seniorenmiddag 
De datum van de senioren middag is gewijzigd.  
Het was 19 mei maar het is 12 mei geworden. 
Reserveer u deze datum! 
Te zijner tijd ontvangt u de uitnodiging. 
 

de diakonie 
 

Spaardoosjes 
Dit jaar sparen we tijdens de 40-dagentijd voor een project 
in Beiroet, het jongerencentrum Manara.  
Kwetsbare tieners, vaak gevlucht uit Syrië, krijgen er huiswerk-
begeleiding, psychosociale hulp en vaktrainingen.  
De doosjes met het gespaarde geld kunnen met Pasen 
ingeleverd worden in de kerk. 
de diaconie 
 

 
 

Kerkklokradio 
Aanstaande zondag zijn we weer in de lucht. 
Aan de zondagmorgendienst wordt meegewerkt door 
Jan Vink en Conny van Tussenbroek. 
’s Avonds begint de uitzending om 7 uur, eerst een uur 
muziek en verbindende teksten. 
Van 8 tot 10 uur draaien we verzoeknummers, die vanaf 
kwart voor 8 kunnen worden aangevraagd op 
telefoonnummer  
0184-682422 
Het avondgedeelte wordt verzorgd door Anita Wallaard,  
Wies Harrewijn, Daniël Dik en Wies Harrewijn 
 

 Jarige Gé kreeg geen bezoek in Nieuwpoort, maar werd 

toch verrast vanuit de Ontmoetingskerk..... 
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