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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 29 april 2022 no. 17 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
zondag 1 mei 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de diaconie (zie 
verderop in deze brief) 
 

Volgende week zondag 8 mei 
09.30 u. ds. A.C. van Alphen-Keijzer 
uit Haastrecht 
Collecte voor KIA-Moldavië 
 

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 
Bert Kruis 
 

Ouderling van dienst 
Anita Wallaard 
 

Lector 
Conny van Tussenbroek 
 

Opbrengst collecte 24-4 
Plaatselijk Missionair Werk: 
€ 223,10 
 

Kerkbloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij 
Henk en Brigitta Damsteeg, ter 
Bemoediging. 
 

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

Kinderoppas  
Margreeth den Oudsten en 
Vera van Mourik 
 

Koffie schenken 
Anneke den Ouden en 
Arianne Harrewijn 
 

Jarig in mei 
5-5 mw. J.M. Baan-Rouwert Boer 
21-5 dhr. C. Hoeksma 
26-5 mw. Corrie Korevaar 

 

Lief en leed 
Er is een drietal bijzondere berichten deze 
week:  
 
Twee gemeenteleden ontvingen een lintje! 
Het zijn Jan Blom, vanwege zijn inzet bij SV 
Noordeloos en Conny van Tussenbroek, 
vanwege haar inzet voor de Voedselbank, de 
Ontmoetingskerk, Unicef en alle plekken 
waarvoor ze zich nog meer inzet. 
Van harte gefeliciteerd allebei, ook vanaf deze 
plek. Het is een mooie vorm van waardering 
voor wie zich belangeloos inzet voor anderen. 
Natuurlijk gelden de felicitaties ook voor Joke 
en voor Frans. Achter iedereen die een lintje 
krijgt, schuilt een ‘ondersteuningsteam’! 
 
Op vrijdag 6 mei trouwen Peter Oosterlee en 
Dientje Deceuninck in het gemeentehuis van 
Kortemark, België. Op zaterdag 14 mei krijgt 
dat eerste ja-woord een vervolg in een 
zegenviering in de Ontmoetingskerk. Die 
viering begint om 14.00 uur en natuurlijk bent 
u als gemeente daarbij uitgenodigd. 
We wensen jullie, Peter en Dientje,  de 
komende weken bijzondere momenten. 
Tussen al het regelen en verhuizen door mag 
er vooral ruimte zijn voor dankbaarheid, omdat 
jullie elkaar hebben gevonden en elkaar in 
liefde willen dragen. We verheugen ons met 
jullie op 14 mei! 
 
Ik heb komende week opnieuw vakantie, 
eerder legde ik al uit hoe dat komt. Vanaf 8 
mei hoop ik weer lange tijd paraat te zijn. Voor 
bijzonderheden kunt u in de komende week 
terecht bij de wijkouderling, scriba Gerdien van 
Mourik of voorzitter Rudolph de Jong. 
 
Kinderen en tieners hebben deze weken ook 
vakantie. Het is fijn om even de ruimte te 
hebben om echt vrij te zijn. Hopelijk lukt het 
iedereen daarvan te genieten.  
 

Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

Bij de dienst van komende zondag 
 
     Een boot, brood en vis, dat zijn ingrediënten van de dienst op zondag 1 mei. We lezen 
     nog een keer uit het evangelie volgens Johannes, uit hoofdstuk 21: 1-14. Een soort 
     P.S. is dit hoofdstuk; in eerste instantie een heel concreet, beeldend verhaal dat 
     gevuld is met verwijzingen naar andere bijbelgedeelten.  
     Deze geschiedenis van een ontmoeting met de Opgestane Heer wil ons helpen te 
     kijken naar ‘geloven na Pasen’. Heeft Pasen het leven van de discipelen veranderd? 
     Heeft Pasen ons leven veranderd? En: laten we het toe, wanneer Jezus ons vraagt het 
     eens over een andere boeg te gooien? Want dat kan gevolgen hebben … 
     Van harte uitgenodigd! 
 
     Annette Driebergen 
 
 
 
 
 
       
 

We denken aan wie zich beperkt voelt door ziekte, zorg of door verdriet. We doen ons best elkaar te dragen en bidden voor 
elkaar om moed, hoop en kracht. Misschien helpen deze woorden van Marlous 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 
 

Annette Driebergen 

 
 

 

 

Van de commissie 

 
 
We hebben deze week een keuze gemaakt uit zijn getekende werk. U kunt dit bewonderen 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 
 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITVOERING 
VERDUURZAMINGSPLANNEN VAN 
START 

De hoogtepunten rond de verduurzaming van onze kerk 
lijken zich aaneen te rijgen. Na de goedkeuring van de 
plannen op de gemeenteavond van 9 maart jl. staat er op 7 
mei a.s. een nieuwe mijlpaal op het programma. Tijdens de 
reguliere klusmorgen wordt namelijk metterdaad begonnen 
met de uitvoering van de plannen. Het begin is overigens 
niet opbouwend, maar helaas destructief..... De 
vloerbedekking in de beide jeugdruimtes en de consistorie 
wordt na 24 jaar trouwe dienst verwijderd en afgevoerd. 
Kort daarna worden er in de betonnen vloer vloersleuven 
gefreesd waarin de slangen voor de nieuwe 
vloerverwarming zullen worden aangebracht. Vervolgens 
wordt de vloer dichtgesmeerd en geëgaliseerd met als 
eerste sluitstuk het leggen van nieuwe vloerbedekking. 
 
De zonnepanelen en de warmtepompen laten nog even op 
zich wachten, maar deze snelle start was nodig omdat de 
jeugd aan de slag gaat met de herinrichting van de beide 
jeugdruimtes. En onze jongeren willen deze klus al voor de 
zomervakantie klaren. En wat is voor een mooi werkstuk 
cruciaal? Een degelijke basis! En daar zorgen dan in dit 
geval de klussers, aannemers en kerkrentmeesters voor. 
Nu eens geen geleur om geld? Liever niet, maar de 
eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat we met dit startsein 
ook opdrachten verstrekken waarvoor we rekeningen gaan 
krijgen die weldra betaald moeten worden. Kortom, de 
sponsoractie 'Ook ideëel en fideel? Schenk dan een 
zonnepaneel' blijft onverminderd het gedenken waard! 
 
Hendrik van Vuren 
 

Uitnodiging  Seniorenmiddag  op 
donderdag 12 mei in de 
Ontmoetingskerk 
 

Op donderdag 12 mei organiseren we, na 3 jaar, weer een 
seniorenmiddag. Alle senioren(65+) met partner zijn 
hartelijk welkom en neem ook gerust een introducé mee.   
We hebben een gezellig programma samengesteld met spel, 
maar met tevens tijd voor ontmoeting.  
Simon Bor komt vertellen over Mercy Ships. Hij is betrokken 
geweest bij het inrichten/opstarten van het nieuwe schip 
dat in de haven van Rotterdam heeft gelegen.  
        
We starten om 15.30 uur. Vanaf 15.00 uur staat de 
koffie/thee klaar en rond 19.30 uur sluiten we af met elkaar.  
U kunt zich opgeven bij Janneke Boom  06-28496731, uw 
eigen diaken of via diaconie@ontmoetingkerk.nl graag voor 
7 mei! Wilt u opgehaald worden of heeft u dieetwensen, 
laat het ons weten!                         
Wij hopen u op donderdag 12 mei te ontmoeten!      
De opbrengst van de fooienpot is voor Mercy Ships. 
 

Annemarie, Arjan, Janneke, Maartje, Nico, Reinoud en Ria 
 

 

  
 

 
Collecte voor de diaconie  

Aanstaande zondag collecteren we voor het werk van de Diaconie. Dat werk is zeer divers, soms heel lokaal, andere keren 
landelijk en dan weer internationaal. 
- Lokaal bijvoorbeeld doordat wij renteloze leningen ter beschikking stellen aan mensen die vastlopen en daarmee tijdelijk 
geholpen zijn. Dit doen wij in samenwerking de stichting “Schuldhulpmaatje” (die wij ook financieel steunen). Maar ook door 
bijvoorbeeld in onze regio het werk van het Dovenpastoraat, het Hospice en de Voedselbank financieel te ondersteunen. 
- Landelijk werken wij regelmatig samen met Kerk in Actie, door via het ‘Diaconaat Binnenland’ ondersteuning te bieden aan 
(dakloze) vluchtelingen, jonge ex-gedetineerden en prostituees bij het opbouwen van een nieuw leven. 
- Het wereldwijde diaconaat omvat onder meer de situaties waar noodhulp gevraagd wordt, bijvoorbeeld als gevolg van 
extreme droogte of juist wateroverlast als gevolg van tropische stormen en overstromingen. 
Help ons anderen te helpen, dichtbij en ver weg. Steun het werk van uw diaconie. U kunt u gift in de collectezakken doen bij 
de uitgangen van de kerk, of door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de Diaconie:  
NL82 RABO 0346 3028 38 
Hartelijk dank voor uw steun! 
de Diaconie 
 

 


