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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 6 mei 2022 no. 18 

 

     De diensten 

      
 

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

Volgende week zondag 15 mei 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
18.30 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 
 

Lector 
Anneke Pantekoek 
 

Opbrengst collecte 1 mei 
Diaconie: € 286,96. 
 

Kerkbloemen 

 

Conny van Tussenbroek en Jan 
Blom ontvingen een lintje en  
daarom kregen zij deze keer de 
bloemen. Van harte gefeliciteerd! 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 t/m 8: Sanne van Wijk 
 

Kinderoppas  
Mirjam van Genderen en 
Famke Voormolen 
 

Koffie schenken 
Peter Oosterbeek en 
Peter Oosterlee 
 

Jarig in mei 
21-5 dhr. C. Hoeksma 
26-5 mw. Corrie Korevaar 

 

Lief en leed  
 

Vandaag, 6 mei, zijn Peter Oosterlee en 
Dientje Deceuninck in het gemeentehuis van 
Kortemark, België getrouwd. 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 
verheugen ons met Peter en Dientje op dit 
bijzondere moment! 

 
Soepoproep 
 

Aanstaande donderdag komen de senioren 
genieten van een gezellige middag. 
Wie vindt het leuk om een pan soep te koken? 
Janneke Boom 06 28496731 

 
Project collecte Moldavië 
 

Spanning, zorgen maar ook 
vastberadenheid. 
De stemming in Moldavië wordt 
gedomineerd door de Russische invasie in 
buurland Oekraïne. De beste remedie voor 
paniek is om iets te doen voor je 
medemens.  
Moldavië is het armste land van Europa 
maar toch is er geen gebrek aan 
goedgeefsheid. 
 
Steun Moldavië door te geven aan de 
Kerkinactie projecten, rek. nr.  NL82 RABO  
0346 302 838 
 
Hartelijk dank! 
 
de projectcommissie 
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Thuis    
 

Alsof je een plek bereikt 
om je heen kijkt en weet 
dat je thuis bent. 
 

Een weiland, vergeten 
langs duinen en bosrand, 
iemand buigt tussen jou 
en een feest – op zoek 
naar de wijn, een gezicht 
wordt zijn eerste woorden, 
wat geschreven werd voor jou 
door een nooit gevoelde hand. 
 

Alsof je dit kende 
voor je het zag. Er geweest was 
voor je er zou komen. 
 

Zo thuis. 
 
Kees Spiering 
 
 
 

Vrede  
 

‘Vrede is in de Bijbel altijd meer dan “de afwezigheid van oorlog’  
of ‘een vredig gevoel in je hart’. Vrede gaat over alle menselijke relaties.  
Die vrede gaat hand in hand met gerechtigheid. Zolang er nog mensen  
tekort komen, zolang mensen onrecht wordt aangedaan en er allerlei  
vormen van onheil zijn, is de vrede nog ver te zoeken. 
Vrede is: alles is op z’n plek, we zijn terechtgekomen. Zoals je thuis komt  
na een lange, barre tocht. 
In de Bijbel wordt gesproken over: ieder z’n eigen plek onder een vijgenboom. 
Geen verstoorde relaties meer, geen bittere gevechten, maar een  
goede maaltijd, een echte ontmoeting, eeuwigheid die doorbreekt in de tijd.  
Eindelijk thuis. 
 

Kees Spiering 

 

Gebed van Fransiscus 
 

God, laat mij een instrument zijn 
van Uw vrede, 
waar haat heerst, laat mij liefde zaaien, 
waar onrecht is, vergeving schenken, 
waar ruzie is, eensgezindheid, 
waar twijfel is, vertrouwen, 
waar wanhoop is, hoop, 
waar duisternis is, licht, 
waar droefheid is, vreugde. 
 

 

Conny van Tussenbroek 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


