
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 10 juni 2022 no. 23 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 12 juni 
09.30 u. mw. G. Bijl-Bor uit 
Noordeloos 
Collecte voor KIA-project Moldavië 
(zie verderop in deze brief) 
 

Zondag 19 juni 
09.30 u. Dienst met doventolk 
o.l.v. ds. A.J.O. van der Wal uit 
Hoofddorp 
17.00 u. Buitendienst o.l.v. 
ds. Annette Driebergen 
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 
Peter Veen 
 

Ouderling van dienst 
Jonneke Verhaar 
 

Lector 
Arie Harrewijn 
 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
2 jarigen: mw. T. Schakel-Bac en  
mw. M. Vertooren-Dekker.  
Nog van harte gefeliciteerd! 
 

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

Kinderoppas  
Margreeth den Oudsten en 
Tessa Vonk 
 

Koffie schenken 
Harry en Marie Vertooren 
 

Jarig in juni 
12-6 mw. A. Hoffman-Slob 
15-6 dhr. D.A. van Halm 

 

Van onze predikant 
 

Eerst een bericht over zondagmorgen: de 
gastpredikant van het rooster is er niet. We 
zijn blij dat Greet Bijl de dienst zondagmorgen 
wil verzorgen. Dat betekent alleen dat we niet 
samen de Maaltijd van de Heer vieren.  
Hopelijk kan dat snel op een ander moment. 
 

Afgelopen week hingen er vrolijke vlaggen met 
tassen: teken van geslaagde, middelbare 
scholieren. Ook in onze gemeente was het 
feest bij Tessa, Janco, Steffen en Noëlle en 
hun ouders. Als ik een vlag heb gemist, hoor ik 
het graag! 
 

Tijd blijft een wonderlijk fenomeen. In 
gesprekken afgelopen week kwam het een 
paar keer ter sprake: wat kan tijd snel gaan! De 
eerste vijf maanden van het jaar zijn alweer 
voorbij. Waar tijd voor veel mensen door de 
vingers glipt, kan voor anderen de tijd kruipen. 
Wie lijdt onder ziekte, eenzaamheid, verdriet 
of zorgen heeft een heel andere tijdsbeleving. 
Laten we aan elkaar denken, in vreugdevolle 
omstandigheden en in tijden van moeite.  
 

Ik vond deze woorden van Werner Pieterse ter 
inspiratie: 
 

Schenk mij het vertrouwen 
dat er een moment zal zijn 
zoals die ochtend: Pasen. 
Nieuw begin van leven 
aan dood en verdriet voorbij. 
 
Geef mij het geloof 
dat ik kracht zal vinden 
om me van het duister af te keren; 
moed om op te staan en te gaan 
het licht van de nieuwe dag 
tegemoet. 

 

Annette Driebergen 
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Vooruitblik: Zondagavondspecial bij de 
molen, aanvang: 17.00 uur  
 

Vieren in de open lucht, het is net of je iets dichter bij de  
hemel bent. Een dienst met in het midden een  
keuzeprogramma: zingen, wandelen, ontmoeten,  
creatief zijn … alles mag en kan. Met een mogelijke  
maaltijd aan het eind: Wie dat wil, neemt iets mee  
en daarmee vullen we een tafel van samen.  
Welkom bij de molen aan de Noordzijde! 
 

Van onze predikant 

 

 

Zaterdag 2 juli Gemeentefeest met BBQ 
  
Op zaterdag 2 juli aanstaande organiseren we als kerkenraad 
een informele BBQ voor de hele gemeente om samen te 
vieren dat we weer bij elkaar mogen komen. We beginnen 
om 16.30 uur in de tuin van de kerk. 
  
Zondag aanstaande kunt u zich al opgeven. Conny van 
Tussenbroek loopt rond met een lijst en noteert ook uw 
dieetwensen. Maar u mag u ook opgeven per mail 
(jong@dtr8.com) 
  
Als er mensen zijn die een handje willen helpen zou dat zeer 
welkom zijn. We denken hierbij aan  
- het maken van een salade 
- ondersteuning in de bakactiviteiten 
- het verstrekken van andere, bijvoorbeeld vloeibare, 
consumpties  
  
Mocht u willen helpen, mail, bel of app dan naar Rudolph op 
0651183010 of jong@dtr8.com .  
  
We hebben er allemaal erg veel zin in. Hopelijk tot op de 2e 
juli! 
  
Namens de kerkenraad, 
Rudolph 

 

Jeugdkerk én Tienerkerk! 
 

Deze zondag is er jeugdkerk. Zit je in groep 5 of hoger? 
Dan ben je van harte welkom op de jeugdkerk! 
 

En zondag 19 juni is het tienerkerk. Zit je op de 
middelbare school (of nog net in groep 8) dan ben je van 
harte welkom!  
 

We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten! 
Alice, Elsbeth, Els en Maartje 

 
 

Oppashulpen gezocht! 

Ben jij 12 jaar of ouder en lijkt het je leuk om af en toe op 

de kleintjes te passen in de kerk? Laat dit dan z.s.m. aan mij 

weten! Stuur een berichtje naar: paula.buizert@gmail.com 

of 06-55768682 
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Project Moldavië 
 

De collecte is voor ons project in Moldavië, een klein, christelijk land dat tussen de Oekraïne en Roemenië ligt. Het 
is iets kleiner dan Nederland en er wonen ongeveer 3,5 miljoen inwoners. 
Door de oorlog verblijven er veel vluchtelingen in dit straatarme land. 
Geef a.u.b. aan de Kerk-in-Actieprojecten die ouderen en kinderen ondersteunt door het geven van onderdak, 
voedsel, scholing en zorg. 
U kunt uw  bijdrage overmaken naar de bankrekening van de diaconie. 
Hartelijk dank! 

 

Beste mensen, 
Op 20-06 krijg ik een nieuwe knie in het IJssellandziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Dat 
betekent in ieder geval 6 weken geen auto rijden. Dit laatste weegt voor mij zeker zo zwaar als een 
nieuwe knie. Zou heel graag in mijn vrijwilligerswerk een aantal afspraken kunnen blijven maken. 
Ook al is het in de zomerperiode natuurlijk niet zo druk dan anders. 
Wie zou mij eens willen rijden met mijn of eigen auto? Onkosten worden uiteraard vergoed. 
Het gaat om doordeweekse dagen. 
Wilt u mij helpen? Mijn telefoonnummer is 06-51173181 en e-mailadres mrarieslob@hetnet.nl. 
Dank u wel! 

  
 
Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
Datum: woensdag 15 juni 2022 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: Hof van Ammers in Groot-Ammers 
Thema: Dementie en muziek 
Spreker: Ellen Blankvoort, muziektherapeut 
 
Muziek doet iets met ons. Het geeft ons emoties. Muziek brengt ons in beweging. Het laat ons herinneren, het kan ons rust 
geven of juist activeren, het kan ons ontspannen. Bij mensen met dementie is er door muziek vaak meteen een ingang voor 
contact. Het uitdrukken in woorden, het voeren van een gesprek kan moeilijk zijn, maar de woorden van een lied komen weer 
naar boven en worden moeiteloos meegezongen.  
In mijn werk als muziektherapeut zing ik dan ook veel met mensen met dementie. Het samen zingen verbindt en geeft plezier. 
Naast het zingen gebruik ik allerlei instrumenten waarop mensen zelf spelen. Toegang is gratis. U bent van harte welkom! 

 

Bij voorbaat hartelijk dank. 

Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
Datum: donderdag 23 juni 2022 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: MFC de Lingehof in Arkel 
Thema: Dementie en muziek 
Spreker: Ellen Blankvoort, muziektherapeut 
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