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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 15 april 2022 no. 15 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 17 april 
Pasen  
09.30 u. dienst met doventolk 
ds. Annette Driebergen 
Collecte voor JOP 
 

Volgende week zondag 24 april 
09.30 u. ds. J. Visser uit Ermelo 
Collecte voor Plaatselijk Missionair 
Werk 
 

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 
 

Ouderling van dienst 
Anita Wallaard 
 

Lector 
Arie Harrewijn 
 

Opbrengst collecte 10-4 
Kerk: € 253,25 
 

Kerkbloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij 
Annie Vink. Van harte beterschap! 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 t/m 8: Dinie Haag 
 

Kinderoppas  
Esmiralda de Jongh en 
Tabitha Kazen 
 

Koffie schenken 
Peter en Joke Koot-Aten 
    

 

Lief en leed 
Henk Damsteeg kwam thuis uit het ziekenhuis 
en ‘scharrelt’ alweer in en rond het huis. 
Gelukkig dat het zo is gegaan. We denken aan 
hem en Brigit. 
 

We leven mee met Karin en John Harteveld-
van der Horst. Op Stille Zaterdag nemen zij 
definitief afscheid van de vader van Karin. Dat 
is niet helemaal onverwacht, maar het 
wegvallen van de laatste ouder geeft een gat in 
het bestaan. Sterkte voor deze tijd! 
 

We zijn op weg naar Pasen. Stille Zaterdag is de 
dag van wachten én van uitzien naar wat 
komen gaat. In de nieuwsbrief van Petrus, een 
uitgave van de Protestantse Kerk, stond vorige 
week dit gebed, geschreven door Marloes 
Meijer: 
 

Als een nog niet gezongen lied dat in de verte 
zachtjes klinkt, 
als de eerste pennenstreek op een 
onbeschreven blad, 
als bloesem die haast barst uit de knop, 
zo is Uw hoop, o God: 
vol schoonheid en ruimte en vreugde. 
 

Met wie verlangen naar liederen vol 
zuiverheid, 
naar verhalen zonder grenzen, 
naar levenslust die uit zijn voegen barst. 
bid ik om Uw hoop, o God: 
zuiver, grenzeloos en levendig. 
 

Laat mij zingen en spelen, 
schrijven, praten en bidden, 
luisteren en steeds weer verstaan. 
Laat mij leven uit Uw hoop, o God: 
ontvangend, dragend en delend.  
 
Amen 
 
 
    - Pasen als - 
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Van onze predikant 

Vakantie 
 

Op aangeven van de kleine kerkenraad heb ik de dagen na tweede paasdag (19-22 april) vrij. Die 'extra' vakantie is 
compensatie van de vorige, waarin ik ziek werd. Ik ben er blij mee, want ik ben nog niet volledig hersteld. In de week van 
Koningsdag (23 april - 1 mei) ben ik weer aanwezig en in de eerste week van mei (2-7 mei) heb ik opnieuw vakantie. Die week 
stond al als regulier gepland. Het voelt een beetje rommelig voor de komende tijd zo, maar we komen er vast uit. Voor 
bijzonderheden kunt u in de beide vakantieweken terecht bij de wijkouderling, scriba Gerdien van Mourik of voorzitter 
Rudolph de Jong.  
 

Annette Driebergen 
 

 

Pasen als feest van de hoop. Er is meer dan genoeg om ons zorgen over te maken: gemis, gezondheid, tegenslag, schrik, 
dreiging, oorlog. Dan lijkt hoop soms ‘tegen de klippen op’. Pasen vertelt dat we mogen blijven hopen, door alles heen. Ik 
wens iedereen gezegende, vreugdevolle paasdagen! 
 

Bij de dienst op Stille Zaterdag, 19.00 uur 
Paaswake voor kinderen. We zijn stil om wat met Jezus gebeurde. We vertellen elkaar verhalen van hoop, omdat we geloven 
dat alles goedkomt.  
 

Bij de dienst op Stille Zaterdag, 21.30 uur 
De Bijbel gaat open en wijst ons op tekens van hoop, redding en bevrijding. De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht. We 
gedenken in deze viering onze doop.  
 

Bij de dienst van paasmorgen 
Twee jaar lang was het op paasmorgen stil in de kerk. Feest op afstand. Juist met Pasen voelde dat in de kerk leeg en kaal. 
Natuurlijk hebben we ook de afgelopen twee jaar Paasfeest gevierd, met creativiteit via digitale wegen.  
Maar ik verheug me op Pasen 2022. Met elkaar vieren we het feest van Pasen. Diepe vreugde, dankbaarheid en blijdschap, 
wanneer we samen uitroepen: De Heer is opgestaan!  
Het thema van de dienst: Alles komt goed! 
 

Annette Driebergen 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgisch bloemstuk Pasen 
 

Johannes 20:1-18 
 

Een nieuw begin, een nieuwe lente. De groene 
takkenconstructie wordt bloeiend. Bloesems, tulpen, 
narcissen: de schikking bloeit. 
 

Materialen 
• indien nodig: waterdrager zoals een jampotje • glazen 
waterbuisjes 
• lentebloemen 
• bloesems (ook lange takken) 
Werkwijze 
Plaats de grote waterdrager onderin de pot en bevestig 
de buisjes in de groene takkenconstructie. Plaats de 
bloemen in het water. 
 

Meditatieve tekst: 
De aarde zit boordevol hemel 
en elke struik hoe gewoon ook, 
staat in lichterlaaie van God. 
Maar enkel hij die het ziet 
doet zijn schoenen uit. 
De rest zit eromheen 
en plukt bramen. 
 
Nieuw leven, voor ieder die het wil zien en geloven. Het 
resoneert in dit gedicht van Elizabeth B. Browning 
 
Karin en Doris 

 

Van de commissie 

 
Het is al twee jaar geleden dat u iets hebt vernomen van deze 
commissie. U begrijpt ongetwijfeld de reden daarvan.  
Maar er is verheugend nieuws: we hebben binnenkort weer 
een tentoonstelling in de Ontmoetingskerk. 
Al enige jaren ontwerpt Wim van Wijngaarden voor onze kerk 
allerlei posters, uitnodigingen, aankondigingen, de omslag van 
de kerkgids en nog veel meer. We hebben deze week een 
keuze gemaakt uit zijn getekende werk. 
U kunt dit bewonderen vanaf zondag 24 april tot en met 
Pinksteren.  
Niet alleen op zondag (als u toch naar de kerk komt), maar ook 
op woensdag van 11.00-12.30 uur en op zaterdag van 13.00-
14.30 uur. 
Zoals gewoonlijk: de toegang is gratis.  
 
Hartelijke groet, 
namens de commissie ZiK, 
Ad Morelissen 
 
   

 

 

Reminder: Inleveren spaardoosjes met Pasen  

Met het spaardoosje uit het veertigdagentijdpakket kon worden gespaard voor een project in Beiroet (Libanon).  
Jongeren met een kleine kans op de arbeidsmarkt worden begeleid met hun huiswerk, leren een vak en krijgen kans om 
elkaar te ontmoeten. Ze worden gezien, gewaardeerd en werken aan hun toekomst.  
We willen als kerk graag dit mooie project ondersteunen. Lever daarom uw gespaarde geld in met Pasen in de kerk (bij 
Rainbow in de Ontmoetingsruimte) of bij een van de diakenen.  
 
Hartelijk dank alvast! 
De diaconie 

 

 



 

Van de kerkenraad___________________________________ 

Nieuwe ambtsdragers 

Het is elk jaar weer een bijzondere taak: de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers. De een voelt zich misschien wel geroepen, 

de ander twijfelt en een volgende wil vooral graag de handen uit de mouwen steken. We hebben hen allemaal nodig. De 

denkers, de doeners, de twijfelaars, de beslissers… iedereen hoort erbij en mag op zijn/haar eigen wijze mee bouwen aan 

onze gemeente. Daarom zijn we heel blij te kunnen delen dat we vijf nieuwe bouwers mogen verwelkomen: 

 Henk Voormolen             voorzitter 
 Elvira van Mourik            jeugdouderling 
 Peter Oosterlee               diaken 
 Nel den Hertog                diaken 
 Arie Harrewijn                  wijkouderling  

Het valt u misschien op dat er één wijkouderling genoemd staat. We zochten er drie. Die zoektocht verloopt moeizaam. We 

zijn daarom heel blij dat Anita Wallaard haar termijn als wijkouderling met een jaar wil verlengen! Wat de laatste vacature 

betreft, maken we even pas op de plaats en denken we na over het vervolg. 

Vanaf deze plek heten we de nieuwe ambtsdragers alvast hartelijk welkom. We zijn blij met jullie ‘ja’! De bevestiging vindt 

plaats tijdens de ochtenddienst op Eerste Pinksterdag. 

Een hartelijke groet van uw moderamen, 

 

Rudolph de Jong, voorzitter 

Gerdien van Mourik, scriba   

 

Terugblik kleine kerkenraad 4 april 2022  

Onlangs vergaderde de kleine kerkenraad. Hieronder leest u enkele punten die aan de orde kwamen. De diaconie denkt na 

over de inzameling voor de Voedselbank bij het Heilig Avondmaal, aangezien de hoeveelheid ingeleverde producten 

terugloopt. Ook hebben we het over de verschillende activiteiten die weer zijn gestart voor de jeugd. Er wordt nagedacht 

over de invulling van het kamp en er is stoffering uitgekozen voor de nieuwe jeugdruimtes. Verder bespreken we de 

knelpunten in het jeugdwerk. Een vrij kleine club mensen draagt het jeugdwerk, waarin onder meer door corona veel is 

veranderd. We denken na over wat nodig is om dit anders te gaan doen. De kerkrentmeesters zijn blij met de positieve 

ontvangst van de plannen voor verduurzamingsplannen. Begin mei gaan de consistorie en de jeugdruimtes op de schop voor 

de vloerverwarming.   

Verder komt de voortgang van de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers aan de orde. Ook zijn er mensen gezocht en 

gevonden voor de commissie Kerk 2030, waaronder verschillende jongeren. Ten slotte bespreken we de richtlijnen voor de 

columns in de gemeentebrief, die na jaren aan een update toe blijken te zijn.  

De volgende vergadering van de kleine kerkenraad is 30 mei. Ds. Nynke Algra is dan te gast om het met ons te hebben over 

missionair kerk-zijn (de grote kerkenraad is daarvoor ook uitgenodigd). De volgende vergadering van de grote kerkenraad 

vindt 13 juni plaats.   

 

 



 

KAMP IN MOL – kom je ook? 

 

Om dit kamp tot een succes te maken, zijn er ook vrijwilligers nodig om mee te gaan. Dus lijkt het je tof om de jeugd van onze 
kerk een onvergetelijk kamp te bezorgen? Wil je bijdragen aan de kookploeg, het zeskamp, de kampkerk of ben je de ideale 
‘nachtuil’? Dan vinden we het supergezellig als jij ook mee wil gaan. Ook dan kun je je opgeven via 
jeugd@ontmoetingskerk.nl. 
We kijken uit naar heel veel aanmeldingen en een gezellig kamp! 
 
 

Met Hemelvaart hopen we met een grote groep jeugd van de Ontmoetingskerk te 
vertrekken naar de kamplocatie in Mol. Twee jaar moesten we het kamp vanwege de 
coronamaatregelen over laten gaan, maar nu mogen we weer!  
We vertrekken woensdag 25 mei om 19.00 uur bij de kerk en verwachten vrijdag 27 mei 
ongeveer om 13.30 uur weer in Noordeloos aan te komen. 
 

We nodigen iedereen vanaf groep 5 tot en met ongeveer 30 jaar uit om met ons mee 
te gaan. Geef je zo snel mogelijk op via jeugd@ontmoetingskerk.nl. In verband met de 
organisatie van het kamp  is het prettig als je voor 1 mei iets van je laat horen. Uiteraard 
zijn er ook mensen nodig om ons naar het kamp te vervoeren. Dus het is fijn als 
ouders/deelnemers aangeven of ze heen, terug of misschien wel beiden kunnen rijden. 
 

De kosten van het kamp zijn 30 euro per persoon. De kosten mogen echter geen 
drempel zijn. Indien dit bedrag voor jullie gezin een probleem is, willen we natuurlijk 
ook dat je mee gaat. Neem in dat geval contact op met onze penningmeester Alice 
Simons (rickalice@solcon.nl). Het wordt geregeld. 
 

D.V. Woensdag 13 april heeft het IKK Nieuwpoort-Langerak online het Passie- en Paasoratorium 'Van liefde ongekend' 
uitgezonden. Geschreven door Johan Bredewout. Een prachtig en indrukwekkend muzikaal verhaal om mee te beleven via de 
volgende link, die ook achteraf bekeken kan worden via de link https://youtu.be/7z0-tDwc14A of via Youtube koren Peter 
Burger.  
Het concert is 2 april opgenomen in de Joriskerk te Amersfoort.  
Veel luister en kijkplezier namens Jos en Hannie de Groot, Annie Vink, Ria Kon, Gonny Heikoop, Dick en Marjan de Bruijn  

 
 
Op d.v. zaterdag 21 mei wordt in Giessenburg weer een ‘Women walk for Women’ sponsorwandeling georganiseerd voor het 
werk van Open Doors. 
De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in Nigeria. Zij hebben dagelijks te maken met bedreigingen en geweld. Om 
de christenen in West-Afrika te helpen in deze moeilijke en onzeker tijd ondersteunt Open Doors hen. Zij geven traumazorg en 
geven trainingen over discipelschap. Ook willen ze kwetsbare weduwen helpen een eigen bedrijfje op te zetten, zodat ze in 
hun onderhoud kunnen voorzien. Een medewerker van Open Doors zal ons deze morgen hier meer over vertellen.  
 
Vanaf 8.45 uur is de inloop in ‘De Rank’(Dorpsstraat 57 Giessenburg) met koffie/thee en een gezamenlijke opening. Daarna 
gaan we wandelen door een prachtig stukje van de Alblasserwaard. Langs de route zijn enkele stops om iets te nuttigen en 
met elkaar in gesprek te gaan over christenen in Nigeria. 
De route is ca. 10 kilometer. Bij terugkomst staat er rond 12.30 uur een high-tea klaar. 
  
Na aanmelding ontvangen de deelnemers informatie over de diverse mogelijkheden tot sponsoring.   
Naast het sponsoren voor de wandeling vragen we van iedere deelnemer €15,- inschrijfgeld. Hiervoor krijgen ze een mooie 
georganiseerde wandeling en een high-tea na afloop. Mede dankzij verschillende sponsoren zal ook een groot gedeelte van dit 
bedrag direct bestemd zijn voor de vervolgde christenen in Nigeria.  
  
Aanmelden kan door te mailen naar wtw.giessenburg@gmail.com of bellen naar 06-27536469. 
  
   
werkgroep Giessenburg / Hardinxveld-Giessendam, 
Josette Kemkes en Annelies Klop 
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