
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 17 juni 2022 no. 24 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
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 
 

Zondag 26 juni 
09.30 u. Overstapdienst 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 
Ochtend: Pim Lodder 
Middag: Rudolph de Jong 
 

Ouderling van dienst 
Henny Kool 
 

Lector 
Wies Harrewijn 
 

Collecteopbrengst 
5-6 KIA-pinksterzending: € 432,60 
12-4 Project: € 260,35 
 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
dhr. P. Baan, vanwege zijn 
verjaardag. 
Nog van harte gefeliciteerd! 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 t/m 8: Dinie Haag 
 

Kinderoppas  
Esmiralda de Jongh en 
Vera van Mourik 
 

Koffie schenken 
Ochtend: Bas en Tineke Schakel 
Middag: Nico en Willeke Verheij 
 

 

Van onze predikant 
 

Het waren en zijn spannend tijden voor Elly en 
Johan Ouwerkerk. Elly moest een operatie 
ondergaan en krijgt aansluitend een aantal 
bestralingen. Gelukkig zijn ze vol goede moed 
en is er hoop op herstel en genezing. We leven 
met hen mee en bidden om kracht. 
 
Arie Slob krijgt maandag in het 
IJssellandziekenhuis in Capelle aan de IJssel 
een nieuwe knie. Dat is ingrijpend, vooral door 
wat volgt: een intensief traject van rust, 
revalidatie en weer op de been komen. Dat zal 
heel wat van zijn geduld vragen. Daar wensen 
we hem dan ook een stevige dosis van! 
 

 
Met Paula Buizert en Aart de Jong en Stijn en 
Milan verheugen we ons op komende vrijdag, 
24 juni. Dan trouwen Aart en Paula in de Til in 
Giessenburg. Aansluitend komen ze naar de 
Ontmoetingskerk om een zegen te vragen over 
hun huwelijk. Die dienst begint om 15.00 uur. 
Naast familie en vrienden zijn natuurlijk ook 
gemeenteleden van harte welkom om te delen 
in het geluk en de feestvreugde van deze twee 
en mee te bidden om Gods nabijheid over hun 
leven als gezin. Ik verheug me erop! 
 

Ook deze week was er feest om geslaagde 
jongeren: bij Jaco mocht ook de vlag uit. Fijn! 
 

Annette Driebergen 
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Zondagavondspecial bij de molen 
 

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. Het thema is gekozen bij een lied 
van Hans Bouma dat we natuurlijk zingen. 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 

Overstapdienst 
 

Volgende week is de overstapdienst. Er zijn twaalf tieners 
die de basisschool verlaten en naar een nieuwe school gaan. 
Dat voelt spannend, want het vertrouwde achterlaten is een 
grote stap. Dat markeren we in de dienst volgende week. 
Denkt u deze dagen aan onze jongeren?  
 

Vreugde en zorg wisselen elkaar af. Dat is deel van 
gemeente-zijn. Laten we om elkaar heen staan en elkaar 
dragen in gebed. Dan is er misschien soms iets merkbaar van 
God. Greet Brokerhof-van der Waa schrijft er dit over:  

 

Voelbaar als een windvlaag  
Soms, zomaar onverwacht,  
voel je een hand op je schouder,  
zie je ogen vol begrip,  
terwijl je net gedacht had  
dat niemand je begreep.  
Het is als een streepje zonlicht  
achter een donkere wolk.  
Het geeft een beetje hoop.  
Het geeft een beetje houvast.  
Iets van God lijkt het wel.  
Tenminste, iets in die geest…. 
 

Soms, als alles tegenzit  
en je niet weet wat je moet,  
word je getroffen door iets  
wat speciaal op jou lijkt te slaan:  
een opmerking, een regel,  
een lied waarmee je verder kunt.  
Het wijst een weg  
die je nog niet gezien had. 
Het geeft een beetje houvast.  
Iets van God, lijkt het wel.  
Tenminste iets in die geest….  
 

Soms weet je het zeker:  
dat is geen toeval meer.  
Maar veel vaker twijfel je:  
was dat God nou of niet?  
Want God is zo ongrijpbaar.  
Voelbaar als een windvlaag  
die de wolken uiteen blaast  
en je lucht en licht geeft  
Hij geeft een beetje houvast.  
Soms, even, voel je het.  
Dan merk je iets van zijn Geest….  

 

Annette Driebergen 
 

 
Tienerkerk op 19 juni! 
 

Voor iedereen in de brugklas (of nog net 
groep 8) is er komende zondag Tienerkerk.  
De jeugdruimte wordt elke week mooier, dus 
kom kijken en ervaren hoe mooi het wordt. 
We horen in de tienerkerk een vervolg van 
het verhaal van Ruth. We luisteren weer een 
mooi lied en gaan in gesprek over de familie 
van Ruth én onze eigen familie. We vinden 
het gezellig als jij er ook (weer) bij bent. 
 
Tot zondag, 
Els, Elsbeth 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 

 

mailto:paula.buizert@gmail.com


 

 
Zaterdag 2 juli Gemeentefeest met BBQ 
 

Op zaterdag 2 juli aanstaande is er 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. 
In de kerk ligt een lijst om u op te geven. Maar u mag uzelf  
ook opgeven per mail (jong@dtr8.com). 
Als er mensen zijn die een handje 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 06-51183010 of jong@dtr8.com . 
We hebben er allemaal erg veel zin in. Hopelijk tot op de  
2e juli! 
 
Namens de kerkenraad, 
Rudolph 

 

 

Terugblik kleine kerkenraad 30 mei 2022  
 

30 mei vergaderde de kleine kerkenraad. Ds. Nynke Dijkstra was bij ons te gast. Met haar gingen we in gesprek 
over missionair kerk-zijn, als afronding van de missionaire specialisatie die Annette heeft gedaan. We merken dat 
de gemeente is gegroeid in missionair opzicht. Tegelijkertijd is het lastig om het missionair kerk-zijn levend te 
houden, omdat de ambtsdragers die erbij betrokken waren inmiddels zijn afgetreden. Het missionair kerk-zijn blijft 
daarom onderwerp van gesprek in de grote kerkenraad. Ook heeft corona veel dingen veranderd; de kerkgang en 
betrokkenheid zijn anders dan voor die tijd. Hoe geven we vorm aan het kerk-zijn in de toekomst? We mogen 
daarover in gebed gaan met elkaar en kijken naar de eerste gemeente: zij deelden gebed, ontmoeting, maaltijd, 
geloof en deden goed. 
 

Verder kwam er onder meer aan de orde dat de diaconie stopt met de inzameling voor de Voedselbank bij het 
Heilig Avondmaal. Het collecteren gaat goed en de kerkauto is weer beschikbaar. De diaconie organiseert de actie 
Vakantietas met de jeugd. Het alternatieve kamp met de jeugd was erg leuk. De kerkrentmeesters melden dat er 
intussen al veel zonnepanelen zijn verkocht/toegezegd en dat de toestemming van de gemeente binnen is. Verder 
wordt er nog steeds vrij goed naar onze kerkdiensten gekeken.  
 

Ten slotte keken we vooruit naar het gemeentefeest op 2 juli en startzondag in september. En natuurlijk 
bedankten we de aftreden ambtsdragers Elsbeth, Arjan en Rudolph voor hun inzet, betrokkenheid en bijdrage in de 
kleine kerkenraad.   
 
De kleine kerkenraad vergadert 4 juli voor de laatste keer dit seizoen.  

  
 

 

 



 

 
 

   

Voortgang verduurzaming kerk 

 

De activiteiten voor de verduurzaming van de kerk beginnen aardig op stoom te komen. Goed nieuws is dat de 

gemeente Molenlanden inmiddels de omgevingsvergunning heeft verleend om überhaupt panelen op het dak van 

de kerk te mogen leggen. Nu hadden wij van ons duurzame gemeentebestuur niet anders verwacht, maar het 

papiertje kan toch beter maar binnen zijn. 

Inmiddels komen ook de nevenruimtes weer behoorlijk op orde: de vloerbedekking is verwijderd en afgevoerd en 

in de betonnen vloer zijn de leidingen voor de vloerverwarming aangebracht. Voorwaar geen kinderachtige 

werkjes! Floor Bos & Co heeft de vloeren weer gladgesmeerd en van nieuwe bedekking voorzien. Al met al is 

hiermee een goede basis gelegd voor de jeugd en hulptroepen om hierop verder te bouwen en de restyling van de 

jeugdruimtes schitterend af te ronden.  

Met de inzet van Michel Pantekoek wordt hard gewerkt aan de verdere vormgeving van de ventilatieplannen om 

ons gebouw maximaal te vrijwaren van naargeestige virussen en andere wind van leer. 

Het sluitstuk zijn de zonnepanelen en de warmtepompen, schaarse goederen met lange levertijden. Dat hier 

spoedig mooie wonderen mogen geschieden!  

Dat wonderen kunnen geschieden leert de sponsoractie voor de verduurzaming waarvoor de 48 zonnepanelen 

model staan. Zoals het bijbehorende plaatje laat zien is er inmiddels al voor 30 zonnepanelen geld toegezegd en 

voor een groot deel ook al overgemaakt. De tijd van de laatste lootjes is aangebroken. Grijp uw kans! 

 

Hendrik van Vuren 

 

 

 


