
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 24 juni 2022 no. 25 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 26 juni 
09.30 u. Overstapdienst o.l.v. 
ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 

Zondag 3 juli 
09.30 u. Dovendienst o.l.v. 
ds. W. Otte uit Waddinxveen 
ds. Annette Driebergen 
Collecte voor KIA-werelddiaconaat 
 

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 
Gerdien van Mourik 
 

Lector 
 
 

Collecteopbrengst 
Kerk: € 247,67 
 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
mw. A. Hoffman-Slob, met de 
hartelijke felicitaties voor haar 
verjaardag 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 t/m 5: Conny van 
Tussenbroek 
 

Kinderoppas  
Geri Vonk en Maartje van Wijk 
 

Koffie schenken 
Annie Vink en Arie Slob 
 

 

Van onze predikant 
Voor Arie Slob liep het afgelopen maandag 
anders dan verwacht. Zijn knieoperatie kon 
door onvoorziene omstandigheden niet 
doorgaan. Nu wordt de operatie op een later 
moment in dit jaar uitgevoerd en houdt hij zich 
weer staande met de beperkende knie. 
 
Gonnie Heikoop is verhuisd. Ze woont nu op 
Botersloot 30B, 4225 PR Noordeloos. Geen 
onbekend adres in onze Kerkgids. Met de 
verhuizing sluit Gonnie een intensieve periode 
af, want dat ís verhuizen, in alle opzichten.  
Op 1 juli begint er een nieuwe intensieve 
periode. Dan wacht haar een knieoperatie en 
begint na de opname een traject van herstel en 
revalidatie. Het is misschien niet helemaal een 
ideale planning, maar het moet gebeuren, dus 
…  We wensen Gonnie veel moed, geduld en 
kracht voor de komende tijd en bidden voor 
haar om nabijheid van God en mensen. 
 
Peter en Daniëlle Mesker, Grotewaard 45, 
4225 SL Noordeloos zijn lid geworden van de 
Ontmoetingskerk.  
We heten hen van harte welkom in ons 
midden. We hebben Daniëlle en Peter in de 
afgelopen periode al met regelmaat in ons 
midden ontmoet, dus helemaal nieuw zijn ze 
niet. We hopen dat ze zich meer en meer gaan 
thuisvoelen in onze geloofsgemeenschap.  
 

De kopij voor deze gemeentebrief schrijf ik vlak 
voor de zegenviering bij het huwelijk van Paula 
en Aart. Dat doet me denken aan deze 
woorden van Hans Bouma, passend bij liefde, 
bij tegelijk ook bij zorgen van het leven. Omdat 
iedereen zo’n mens nodig heeft of op deze 
manier mens voor een ander kan zijn. 
 
 

- Als er maar iemand is, die met je meegaat - 
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Als er maar iemand is, die met je meegaat. 
Een mens, die je reisgenoot wil zijn. 
Eén die alles met je deelt – licht en donker, 
hoogten en diepten, vreugde en verdriet. 
 
Een mens, die je peilt en respecteert. 
Een die de loop van je gedachten volgt, 
de loop van je dromen, het ritme van je hart. 
Een mens, die je minzaam bevestigt 
in wie je werkelijk bent. 
 
Een mens met wie jíj weer meegaat. 
Iemand voor wie jíj weer een reisgenoot 
wil zijn. Enzovoort.  

 
Annette Driebergen 

 

Van onze predikant 
 

 

Bij de dienst van zondagmorgen 
 
Zondagmorgen staan er twaalf overstappers in ons midden. Hun namen vindt u in het vraagteken boven dit bericht. Ze 
stellen zich in de dienst natuurlijk even voor. 
Dit twaalftal staat voor een drempelmoment: van basisschool naar middelbare school, van KinderWoorddienst naar 
tienerkerk. Het is goed om daarbij stil te staan.  
We hebben met elkaar deze dienst voorbereid. Een aantal tieners heeft ook een bijdrage in de dienst.  
 

Het thema van de dienst is: ‘Wie ben ik?’ 
Dat is voor jongeren een belangrijke vraag. Dat kan ook best een zoektocht zijn. We lezen woorden uit Psalm 139. Met die 
woorden proberen we een belangrijke basis onder het antwoord op die vraag te leggen. Want in die psalm wordt verteld hoe 
God ieder mens ten diepste kent. Daarmee ontvang je al heel veel op de zoektocht naar je eigen identiteit.  
 

Ik hoop dat we met de hele gemeente om deze jongeren heen staan. Zondagmorgen én de tijd daarna. Van harte 
uitgenodigd voor deze bijzondere viering! 
 

Annette Driebergen 
 

 



 
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 

 

 

Actie vakantietas 
Onlangs werd een diaconiecollecte gehouden voor ‘actie vakantietas’. Na de 

oproep van Rainbow bracht de collecte een mooi bedrag op. Allen hartelijk dank 

voor uw bijdrage. Met uw hulp hebben we namelijk meerdere kinderen blij 

kunnen maken. We konden zelfs 14 tassen vullen met spulletjes voor een leuke 

zomer. Deze tassen zijn bestemd voor gezinnen met kinderen in de 

basisschoolleeftijd, die gebruik moeten maken van de voedselbank. In de tassen 

hebben we het volgende gedaan: zonnebrand, bellenblaas, stoepkrijt, een 

vakantieboek, een spelletje, snoepjes, een etui, knutselspullen, een bal en een 

waterspuit. Deze tassen kunnen voor de vakantie worden uitgedeeld via de 

voedselbank.  

 

De diaconie en het jeugdteam 

 

 

 

 

Terugblik op de buitendienst 
 
Kan het wel of kan het niet: buiten vieren bij de molen? Het WhatsApp-verkeer in de app van de commissie eredienst 
bereikte grote hoogte. We hakten de knoop door: ‘Nee, het kan niet’. Wat een geluk dat we terecht konden in de stal bij 
Janneke en Ad Boom! 
 

Het werd ook op die plek een bijzondere viering. Aandachtige koeien bij woorden en muziek, mooie ontmoeting bij de 
maaltijd van samen. Wie foto’s van deze zondagavondspecial wil zien, kan hier (en onderaan deze brief) terecht: 
https://myalbum.com/album/mkvbLjP2z6aC 
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Terugblik op vergadering grote kerkenraad 13 juni 2022  
 

Maandag 13 juni vergaderde de grote kerkenraad. Bij de vergadering waren de zittende, vertrekkende en nieuwe 
ambtsdragers aanwezig. We heetten de nieuwe ambtsdragers hartelijk welkom in de kerkenraad. Zij tekenden het 
welbekende schriftje, waarin ambtsdragers al tientallen jaren hun krabbel zetten na de bevestiging (het schriftje is overigens 
bijna vol). 
 
We gingen met elkaar in gesprek over wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht. Zijn we gegroeid in geloof? Waar hopen 
we op voor het volgende seizoen? Aan de vertrekkende kerkenraadsleden vroegen we wat zij de kerkenraad willen 
meegeven. Aan de nieuwe kerkenraadsleden vroegen we wat zij nodig hebben van hun mede-ambtsdragers.   
 
We sloten de laatste grote kerkenraad van dit seizoen af met een korte viering, samen met de wijkbezoekers. We mogen het 
werk dat gedaan is in vertrouwen in Gods handen leggen.  
 
De kleine kerkenraad vergadert dit seizoen nog op 4 juli en dan weer op 7 september. De grote kerkenraad vergadert weer 
op 26 september.   
 



 

 

 


