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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 20 mei 2022 no. 20 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
zondag 22 mei 
09.30 u. dienst met doventolk  
ds. C.A. Streefkerk uit Dordrecht 
Collecte voor de bloemen 
 

Hemelvaartsdag 26 mei 
09.30 ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 

Volgende week zondag 29 mei 
09.30 u. ds. D. Bos uit Doetinchem 
Collecte voor de diaconie 
 

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 
26-5: Peter Veen 
 

Ouderling van dienst 
Elsbeth de Leeuw 
26-5: Conny van Tussenbroek 
 

Lector 
Gerry Bronkhorst 
26-5: Conny van Tussenbroek 
 

Opbrengst collecte 15 mei 
Kerk: € 312,55 
 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij de 
familie den Hartog-de Bruijn, 
vanwege hun verhuizing. 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 t/m 8: Liesbeth van Halm 
26-5: Marijke Buizert 
 

Kinderoppas  
Geri Vonk en Nieske Voormolen 
26-5: Paula Buizert en  
Nienke Sprenkeler 
 

Koffie schenken 
Wim en Mariandel Robbertsen 
26-5: Tiny Rol en Zeger Colijn 
 

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

 

Van onze predikant 
 

In lied 300c wordt God aangeroepen om alles 
wat het leven geeft aan geluk en aan zorg.  
Die tekst sprak me aan deze dagen. Om te 
delen in alle omstandigheden.  
Voor wie we kennen en voor wie voor ons 
naamloos is. 
 

Ontferm U over de aarde, 
over de dieren, over de planten, 
over de zee, het land en de lucht. 
Laat uw hart spreken, God, 
Kyrie eleison. 
 

Ontferm U over de mensen, 
over hun liefde, over hun zorgen,  
over verdriet van groot en van klein. 
Laat uw hart spreken, God, 
Kyrie eleison. 
 

Ontferm U over de wereld, 
over de volken, over hun wensen, 
over een kind dat zoekt en niet vindt. 
Laat uw hart spreken, God, 
Kyrie eleison. 

 

Bij de dienst op zondagmiddag 
Zondag aanstaande, 22 mei, 16.00 uur, is er 
een dienst voor peuters en kleuters.  
Een dienst met veel beweging, beleving en een 
feestelijk thema: 'Kom je ook naar de bruiloft?' 
Van harte welkom! 
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Donderdag 24 mei, Hemelvaartsdag, het meest onbegrepen en ongrijpbare  
feest van de christelijke kalender.  
In de kerk lezen we deze morgen uit Handelingen 1 en uit Lucas 24.  
Daarin zien we een uitgebreide en een korte versie van ‘Hemelvaart’.  
Het is opvallend dat het in beide lezingen vrijwel niet gaat over afscheid nemen,  
maar vooral over uitzien naar wat komen gaat.  
Het thema voor de dienst: ‘Wachten’. 
 
Annette Driebergen 

Bij de dienst op Hemelvaartsdag 
 

Alternatief kamp met Hemelvaart 
 

Voor het kamp in Mol ontvingen we 18 aanmeldingen. Dit waren er helaas te weinig om op weg te gaan naar België.  
Het is echter wel een leuke groep waar we graag iets voor organiseren. Daarom hebben we een mooi alternatief bedacht: 
Met Hemelvaart, donderdag 26 mei, houden we een tentenkamp. De kinderen kunnen die nacht slapen op het grasveld naast 
de Ontmoetingskerk. We zullen om 16.00 uur beginnen. We hebben een mooi programma bedacht met verschillende spellen 
en een lekkere maaltijd. De kinderen nemen hun eigen tent mee, die vanaf 18.30 uur (met hulp van ouders) opgezet kunnen 
worden. 
Op 27 mei, vanaf 7.30 uur kunnen de kinderen als afsluiting genieten van een ontbijt in het gras bij de kerk. Daarna gaan de 
kinderen weer naar huis en kunnen de tenten afgebroken worden. 
We hopen er een fijne tijd met elkaar van te maken. 
Stel dat er kinderen zijn die een kamp in Mol wel heel spannend vonden, maar dit programma wel een fijn idee vinden, dan 
kunnen deze kinderen zich nog opgeven via jeugd@ontmoetingskerk.nl 
 

Vriendelijke groeten, 
het kampteam 
 

Techniekkoppel gezocht 
 

Lijkt het je leuk technisch mee te werken in een dienst? Dan zijn we op zoek naar jou!  
We kunnen zowel iemand gebruiken voor het regisseren van de dienst voor Kerk TV, als iemand die een PowerPoint in elkaar 
zet en deze tijdens de dienst presenteert op de laptop en ook het geluid bedient. 
(De informatie krijg je altijd ruimschoots van tevoren aangeleverd.) Misschien vind je het leuk om dit samen met iemand te 
doen, dat mag uiteraard ook. Wil je een keer meekijken, of zijn er vragen, we horen het graag! 
 
Namens de kerkrentmeesters  
Jan Vink en Ramona Wonink (beamer@ontmoetingskerk.nl)  
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Vrijdag 10 Juni 20.00uur hopen wij de 
Hohe Messe van J.S. Bach uit te voeren.  
De Hohe Messe is een van zijn mooiste werken.  
Een meesterwerk, wat hij aan het einde  
van zijn leven heeft geschreven.   
Zeer de moeite waard! 
Van harte uitgenodigd. 
Kaarten zijn te bestellen  
via; 
Annemarie Aanen: 
annemarieaanen@hotmail.com 
Zeger Colijn: 
zegercolijn@gmail.com 
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