
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 1 juli 2022 no. 26 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 3 juli 
09.30 u. Dovendienst o.l.v.  
ds. W. Otte uit Waddinxveen 
ds. Annette Driebergen 
Collecte voor KIA-werelddiaconaat 
 
Zondag 10 juli 
09.30 u. viering Heilig Avondmaal 
o.l.v. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor project 
 

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 
Bert Kruis 
 

Ouderling van dienst 
Conny van Tussenbroek 
 

Lector 
Arianne Harrewijn 
 

Collecteopbrengst 26-6 
Kerk: € 325,85 
 

Kerkbloemen 
De bloemen zijn gebracht bij  
mw. Mirjam Wallaard en bij  
mw. Elly Ouwerkerk, beide ter 
bemoediging. 
Dhr. D.A. van Halm kreeg bloemen 
vanwege zijn verjaardag. Van harte 
gefeliciteerd. 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 t/m 5: Paula Buizert 
 

Kinderoppas  
Anne en Simon Aantjes 
 

Koffie schenken 
Koen en Elsbeth Verspui 
 

Jarig in juli 
1-7 dhr. J. Bak 
6-7 mw. J.M. Koot-Aten 
8-7 mw. J.M. de Gans-van Steenis 
10-7 mw. A. Pantekoek-Antonissen 
13-7 mw. J.G. Blokhuis-Veenstra 
27-7 mw. J.M. Boer 
28-7 dhr. H. Damsteeg 
28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer 

 

Van onze predikant 
 

Vandaag, 1 juli, is Gonnie Heikoop geopereerd. 
Ze kreeg een nieuwe knie. Voor over een tijdje 
is dat hopelijk een opluchting, nu is het vooral 
een intensief proces van weer op de been 
komen. Sterkte daarmee! 
 
De vakantieperiode is in aantocht. Middelbare 
scholieren en studenten proeven er al van, aan 
het eind van de week gaat ook de basisschool 
voor zes weken dicht. Het is tijd om andere 
dingen te doen, in een ander ritme. Tijd voor 
ontspanning, voor nieuwe indrukken. Tijd om 
op te laden voor een frisse start.  
Ik vond voor deze tijd dit gebed; de woorden 
zijn van Désiré Brokerhof: 
 
God, er is een tijd van werken, 
zwoegen, leren, cijfers. 
Er is ene tijd van tentamens, van moeten,  
van zenuwen voor een rapport. 
En er is een tijd van ontspanning en vrijheid, 
van rust en ontmoeten.  
Zo is het ingebakken in uw schepping. 
 
Geef ons bij het uitzicht op rust 
ook uitzicht op u. 
Geef ons nieuwe energie. 
Niet alleen door onszelf weer te vinden, 
maar ook door uw stroom 
van levenskracht. 
 
Geef dat we, als we alles loslaten, 
ervaren dat we worden vastgehouden 
door U. 
 
Annette Driebergen 
(Ik blijf zelf nog even op mijn ‘post’, mijn 
vakantie begint op 1 augustus). 
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Terugblik op de overstapdienst 
 

Het is altijd bijzonder: 12-jarigen die voorin de kerk staan, 
een taak in de dienst met ogenschijnlijk gemak oppakken 
en door ouders met lieve en ontroerende woorden worden 
toegesproken.  
Ik denk dat we met deze dienst een waardevolle invulling 
hebben gevonden en laten merken dat we blij met deze 
tieners zijn. We leren ze op deze manier ook een klein 
beetje kennen. Wat een leuke, vrolijke, vriendelijke en 
veelbelovende jonge mensen zijn het! 

 
 

Van onze predikant 

 

 
 

 

Bakkie Troost 
 

Op dinsdagmorgen 5 juli staan we 
tussen 10 uur en half 12 stil bij Ruth 
3. Dat is het verhaal voor de dienst 
op 10 juli. Met een kop koffie en 
natuurlijk aandacht voor elkaar 
wordt het vast een waardevolle 
ochtend. Welkom! 
 

   

 

  

En morgen… → 



 

Gezocht! 
 

Eindelijk, er is weer een jaarmarkt in Noordeloos! De jaarmarkt, zaterdag 6 augustus, is hét moment om de pot van de jeugd 
te spekken met de opbrengsten van het parkeren.  
Op twee plekken in het dorp is er parkeergelegenheid. Daar hebben we hulp nodig!   
 

Dus:  

 
Kom je een poosje helpen bij het parkeren op zaterdag 6 augustus? Bij de ‘kassa’/ingang van het terrein of óp het terrein om 
auto’s een parkeerplek te wijzen? 
Jeugd vanaf 12 jaar en ouder (want die jeugd heeft natuurlijk wel hulp nodig) kan zich opgeven door te appen naar Elvira: 06-
51508630 of Jonneke: 06-23958125. 
Er zijn blokken van anderhalf uur beschikbaar. Je kunt een voorkeurstijd of dagdeel (ochtend of middag) opgeven. 
 

En: houd jij van plannen, roosters maken, passen en meten met schema’s? Dan ben jij vast de plan-assistent die voor deze 
taak nodig is! Mail gerust om je daarvoor aan te melden naar elviravanwijngaarden@hotmail.com en help zo om het 
parkeerrooster in elkaar te puzzelen.   
Wij hopen in ieder geval op voldoende hulp én op een mooie opbrengst, zodat we het komend jaar weer gezellige, mooie en 
verbindende activiteiten en diensten kunnen verzorgen voor ‘onze’ jeugd! 

 

Jonneke Verhaar en Elvira van Mourik,  
jeugdouderlingen 
 

 

Nieuws uit het ouderlingenoverleg 
 

In de juni-vergadering keken de ouderlingen terug naar het afgelopen seizoen. Door corona zag dat er anders uit dan we vorig 
jaar verwachtten. We zijn blij dat de mogelijkheid er was om pastorale bezoeken te brengen, want daar ligt de basis van ons 
werk én daar doen we ons best om ‘omzien naar elkaar’ echt gestalte te geven. 
Waar we meestal in januari en februari gezamenlijk groothuisbezoek organiseerden, ging ook dat dit seizoen anders. Het 
maakte iedereen wel erg creatief. 
Zo werden in wijk 3 een aantal ‘kleine’ huisbezoeken georganiseerd, met 6-8 deelnemers. Het maakte de setting iets intiemer 
en het gesprek daardoor mooi persoonlijk.  
In wijk 4 werd na een gezamenlijke opening en een rondleiding op een boerenbedrijf twee aan twee gewandeld. Ook dat 
bleek een waardevolle vorm.  
In wijk 2 werd in een huiskamer een kringgesprek georganiseerd. Basis van het gesprek was bijvoorbeeld een voorwerp of 
foto die de deelnemers hadden meegebracht.  
Wijk 1 koos voor een moment na de kerkdienst. Ook dat gesprek stond in het teken van het jaarthema ‘Van U is de 
toekomst’. Met een hapje, een drankje en een soepje werd ook dat een bijzondere ontmoeting.  
Vanuit wijk 6 startte de pannenkoekactie, die zorgde voor een lekkere maaltijd op veel adressen in de gemeente.  
Zo ontdekten we dat er vanuit de beperkingen van corona nieuwe vormen mogelijk zijn. Dat niet iedere wijk op dezelfde 
manier invulling gaf aan iets gezamenlijks, geeft ook ruimte voor nieuwe gedachten en ontwikkelingen. We zullen zien hoe 
dat volgend seizoen doorwerkt.  
We zijn blij dat ook wijk 5 weer een wijkouderling heeft.  
 
In de zomerperiode staan huisbezoeken op een lager pitje. Natuurlijk mag u - als dat nodig is - een beroep doen op uw 
wijkouderling, wijkbezoeker of op de predikant voor een vraag of een bezoek.  
In september start het pastorale werk weer. Een van de eerste dingen die het wijkteam dan wacht, is het rondbrengen van de 
nieuwe kerkgids.  
 
Namens het ouderlingenoverleg,  
Conny van Tussenbroek en Anita Wallaard 
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