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Organist  
Bert Kruis 
 

Ouderling van dienst 
   Gerco den Oudsten 

 

  Lector 
  Arie van Mourik 
 

Collecteopbrengst  
22/5 Bloemen: € 354,95  
26/5 Kerk:         € 159,30  
 
Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 t/m 8: Jiska Wallaard 
 

Kinderoppas  
Esmiralda de Jongh en 
Tabitha Kazen 
 

  Koffieschenken  
Willy Lodder en Cees Zaanen 
 

Jarig in juni: 
1-6  mw. M. Schakel-Bac 
7-6  dhr. P. Baan 
12-6 mw. A. Hoffman-Slob 
15-6 dhr. D.A. van Halm  
 

Kerkbloemen  
G. Rijke kreeg de bloemen voor 
zijn verjaardag  

 
 
 
 
 

De diensten 
Zondag 29 mei 
09.30 u ds. D. Bos uit Doetinchem 
Collecte voor de diaconie —>    
Actie Vakantietas! Zie verderop in 
de gemeentebrief 
 

Volgende week 5 juni Pinksteren 
09.30 u ds. Annete Driebergen 
Collecte voor de KIA Pinksterzen-
dingsweek 
 
De diensten zijn ook rechtstreeks 
te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 
 

 
Lief en leed 
 

We bevinden ons tussen Hemelvaart en 
Pinksteren.  
 
Komende zondag wordt ‘wezenzondag’ 
genoemd. Alsof de grond onder onze 
voeten is weggevallen. Tegelijk weten 
we ons gedragen door de nabijheid van 
de hemel.  
 
Volgende week is er ‘wisseling van de 
wacht’. Ambtsdragers treden af en ande-
ren nemen hun plek in. We mogen ons 
gezegend voelen met altijd weer mensen 
die een officiële taak in de kerk op zich 
willen nemen! 
 
Er zijn opnieuw geen namen van  
gemeenteleden die vermeld willen  
worden in de gemeentebrief.  
Er is echter zorg genoeg: om ziekte, om 
wat niet meer lukt en kan, om wie niet 
‘goed in z’n vel zit’, om klachten van al-
lerlei aard.  
We bidden om Gods kracht en moed 
voor wie dat nodig is én proberen daarin 
iets voor elkaar te betekenen  
 
Lees verder op pagina 2  
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Op pagina 1372 van ons liedboek staat dit gebed van Sytze de Vries: 

 Wanneer wij moeten gaan 

 langs de grenzen van het leven, 

 waar ziekte on klein maakt, 

 onzeker en afhankelijk, 

 laat ons leven dan niet verlopen in angst. 

 Als leven pijnlijk wordt, 

 het broze lichaam vervalt, 

 laat er een omarming blijven 

 die ons draagt. 

 Laten er mensen zijn 

 die ons vasthouden; 

 doe zelf uw naam eer aan 

 en laat U vinden 

 als wij U zoeken. Amen 

Annette Driebergen 

Lief en leed vervolg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 juni: Bakkie Troost  
 

Het ‘concept’ is ondertussen bekend, de datum al eens gedeeld én zelfs het 
bijbelgedeelte is al bekend.  
Op woensdagmorgen 1 juni staan we tussen 10 uur en half 12 stil bij Ruth 2.  
Met een kop koffie en natuurlijk aandacht voor elkaar kan het een mooie 
ochtend zijn.  
Welkom! 

1 juni: Bakkie Troost  

 

Wat was het een feestelijke dienst rond de bruiloft van Kana! Jong én oud hebben ervan genoten.  
Wie de foto’s wil zien, kan terecht op de website van de kerk of klikken op deze link: 
https://myalbum.com/album/T2DGumZyvUEv 
 
Zie foto op volgende pagina voor een impressie 

Een terugblik: peuter- en kleuterdienst 

Save the date! 

about:blank


Een terugblik: peuter- en kleuterdienst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Een terugblik: Hemelvaartskamp 
 
Het werd een alternatief Hemelvaartskamp, maar wat was het leuk! Zeskamp, bbq, weerwolven, sokkenjacht, 
slapen in eigen tentjes en een ontbijtje… wat een plezier!  
De link met foto’s van het kamp: https://myalbum.com/album/3y5dwdhkZyrB of ga naar de website 

Een terugblik: Hemelvaartskamp 

https://myalbum.com/album/3y5dwdhkZyrB


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dit jaar reisden we voor het kamp niet af naar Mol. Met 15 leuke kinderen en tieners vonden we een locatie 
dichterbij huis: het gras bij de Ontmoetingskerk! Of te wel, een nachtje slapen in je eigen tent bij de kerk. Op 
een alternatieve locatie dus, maar met vertrouwde kampelementen.  
 
Om 16.00 uur kwamen de eerste kampers voorzichtig het kerkterrein op lopen. Tassen werden neergezet en 
ze werden welkom geheten met wat te drinken en natuurlijk een heerlijke Bastognekoek (sommige kamptra-
dities moeten wel in ere gehouden worden). 
 
Na het welkom heten, werd al gauw begonnen met een heuse 10-kamp (eveneens een goede kamptraditie). 
9 leuke groepsspellen met soms onheilspellende namen, waarbij er verschillende talenten van de kinderen 
ingezet moesten worden. Ruimtelijk inzicht bij Jenga en Pingpongbal spuiten. Kracht bij het spijkerslaan. Na-
denkend vermogen bij het Woorden maken en het Kousenkopspel. Of gewoon lekker vieziken bij de water-
spellen, Taart eten zonder handen en de Regenwormen in de modder.  
Nadat alle groepen alle spellen gespeeld hadden werd de 10-kamp afgesloten met een heuse stormbaan! 
 
Na de zeskamp kwamen de ouders terug om te helpen met het opzetten van de tentjes. Waarbij sommige 
ouders verrast werden, omdat de kinderen zelf de tentjes al hadden opgezet. Sommige kinderen hadden zelfs 
prachtige tentverlichting opgehangen. 
Toen alle tentjes stonden en waren ingewijd, had de keukenploeg – ja, u leest het goed, ook dit alternatieve 
kamp had een fanatieke en dienstbare keukenploeg - een voedzame maaltijd voor ons bereid. Er werden 
heerlijke broodjes met hamburgers en frikandellen bereid, een zekere fastfood keten in de buurt viel erbij in 
het niet.  
 
Met goed gevulde magen konden we daarna beginnen met het avondspel. Het ‘Gekleurde sokken spel’. De 
kinderen moesten een regenboog aan sokken verzamelen. Dit konden ze doen doordat ze van de spelleiders 
een kaartje van een bepaalde kleur kregen en ze daarna opzoek gingen naar de persoon met aan de linker-
voet een sok in dezelfde kleur als het kaartje. Nu zaten er 2 addertjes onder het gras. 1) de gezochte linker 
sokken konden wisselen tussen de personen die gezocht werden en 2) er was ook een zwarte sok in de om-
loop en de zwarte sokdrager, kon de kinderen aftikken en dan moesten zij hun kaartje bij de zwarte sok inle-
veren. 
Er ging even wat tijd overheen voordat de kinderen doorhadden wie er bij het spel betrokken waren, maar 
daarna ging het spel echt los en werd er gerend en gezocht voor het leven. 
 
Na het spel was het eigenlijk tijd voor het kampvuur, maar de harde wind zorgde ervoor dat het niet veilig 
was om rond het kampvuur te zitten met alle kinderen. Snel werden er marshmallows verwarmd en daarna 
werd er een alternatieve activiteit door de kinderen zelf verzonnen. Weerwolven in de grote jeugdruimte.  
Ik kan u vertellen er wonen hele listige weerwolven in Wakkerdam en ook hele verdachte - maar uiteindelijk 
toch onschuldige - burgers. 
 
Inmiddels was het tijd geworden om de warme slaapzakken in de iets minder warme tentjes op te gaan  
zoeken. Natuurlijk werd er nog tijdje gezellig gekeuveld in alle tentjes, maar geleidelijk aan werd het steeds 
stiller op het kampterrein en vielen de kinderen 1 voor 1 lekker in slaap. 
 
Veel slaap hadden de kinderen niet nodig, want de eersten waren om half zeven alweer op. Gelukkig stond 
het ontbijt om half acht alweer helemaal klaar en hebben we nog gezellig met de groep ontbeten. Tijdens het 
ontbijt kwamen de eerste ouders al om de tentjes weer op te ruimen en om 9 uur was het kampterrein weer 
leeg. 
 
Wij willen graag de keukenploeg, dominee Annette, fotograaf Ad, de sokkendragers en de zeskampploeg  
bedanken voor hun medewerking. Zonder hun hulp was het niet gelukt om dit leuke alternatieve kamp tot 
uitvoer te brengen!!! 
 
Wilt u meegenieten met de foto’s? Dan kan dat hier: https://myalbum.com/album/3y5dwdhkZyrB  
 
Wij vonden het een zeer geslaagd alternatief kamp, met een hele leuke en enthousiaste groep jongeren!  
Hartelijk bedankt voor jullie deelname.                                     
De jeugdouderlingen en de jeugddiaken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alternatief kamp 2022 

https://myalbum.com/album/3y5dwdhkZyrB


 

 

 

Een tas vol plezier voor kinderen in armoede  

Een tas vol plezier voor kinderen in armoede  
 
Ook dit jaar doet de Ontmoetingskerk weer mee aan Actie Vakantietas!  
Hier wordt a.s. zondag 29 mei voor gecollecteerd.  
 
Eén op de negen Nederlandse kinderen groeit op in armoede.  
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zo-
mervakantie hun klasgenootjes mogelijk op vakantie of een dagje uit gaan, blijven zij achter. 
Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie kinderen die in armoede opgroeien, verrassen 
met een vakantietas vol speelplezier.  
De ontmoetingskerk vult dit jaar ca 10 gezinstassen met leuke en praktische spulletjes voor kin-
deren in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar. De plaatselijke voedselbank zorgt er voor dat de tassen bij 
de kinderen komen.  
 
Afgelopen jaar 10.000 kinderen blij!  
In 2021 hebben weer veel protestantse gemeenten in Nederland meegedaan met de actie Va-
kantietas. Er konden bij ca 10.000 kinderen in Nederland blij worden gemaakt met een vakan-
tietas vol leuke spullen voor de vakantie.  
 
Doe mee met een bijdrage in de collectezak of door uw gift over te maken op het bankreke-
ningnummer van de Diaconie:  NL82 RABO 0346 3028 38  
 
Hartelijk dank voor u gift.  
 
Jeugdouderlingen en Diaconie 

 

Kerkgids editie 2022-2023 

 

De kerkgids gaat weer vernieuwd worden.  
Ieder jaar is het weer verrassend te ontdekken hoeveel er veranderd in een jaar tijd.  
 
Als u wijzigingen heeft: telefoonnummer, email, adres of andere zaken kunt u die doorge-
ven aan Otto of Elsje. 
Email: ocbijl@gmail.com of elsjedenhartog@gmail.com  

mailto:ocbijl@gmail.com
mailto:elsjedenhartog@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Andermaal zijn over de voortgang van de verduurzaming positieve berichten te melden.  

In de eerste plaats is ons duidelijk geworden dat we van de gemeente Molenlanden waarschijnlijk 

vergunning zullen krijgen om zonnepanelen op het dak te mogen leggen. Dat was niet helemaal van-

zelfsprekend want Noordeloos heeft namelijk een beschermd dorpsgezicht waarvoor allerlei beper-

kende maatregelen gelden. Om niet geheel navolgbare redenen valt - in tegenstelling tot de omlig-

gende bebouwing - ook onze kerk daaronder en zouden er eigenlijk geen panelen op het dak gelegd 

mogen worden. Gelukkig is de adviescommissie Omgevingskwaliteit die de gemeente adviseert, be-

reid om voor ons een uitzondering te maken. Anders waren we terug bij af geweest. 

 

Inmiddels blijkt de grondslag van onze kerk veel degelijker te zijn dan menigeen denkt. De technici 

van Wonink Warmte hebben namelijk veel tegenslag ondervonden om de sleuven voor de verwar-

ming in de vloer te frezen. De beton was keihard en slechts met grote moeite van zijn stuk te bren-

gen. Inmiddels zijn de beide jeugdruimtes klaar, zij het met de nodige vertraging. Hopelijk volgt de 

consistorie spoedig en kan de achterstand in de komende weken worden ingelopen. Dat is belangrijk 

voor het leggen van de nieuwe vloerbedekking. En om ruim 

baan te maken voor de jeugd die de jeugdruimtes in een ei-

gentijds jasje gaat steken. 

 

Ook de sponsoractie komt in een nieuwe fase. Met vreugde 

kan ik meedelen dat er inmiddels ruim 26 panelen zijn toege-

zegd en voor het grootste deel ook al betaald. Ruim de helft 

van het doel (48 panelen c.q. € 24.000,=) is gehaald. De bijdra-

gen varieren van € 30,= tot € 1.500,=.  Grote en kleine bedra-

gen, alles is welkom! Zie verder de panelen hiernaast en hier-

onder met o.a. de aanmoediging van Franciscus van Assisi.                                                             

Hendrik van Vuren, penningmeester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VERDUURZAMING KOMT OP STOOM 


