
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 8 juli 2022 no. 27 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 10 juli 
09.30 u. viering Heilig Avondmaal 
o.l.v. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor project 
 
Zondag 17 juli 
09.30 u. ds. A.C. Grandia uit 
Doesburg 
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 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Henny Kool 
 

Lector 
Yvonne Kazen 
 

Collecteopbrengst 3 juli 
Kerk in actie-werelddiaconaat 
€ 289,30. 
 

Kerkbloemen 

 
De bloemen zijn gegaan naar  
dhr. J. Bak, met de hartelijke  
felicitaties voor zijn verjaardag en 
naar de familie Mesker, van harte 
welkom! 
 

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

Kinderoppas  
Paula Buizert en Tabitha Kazen   
 

Koffie schenken 
Geri en Ad Vonk 
 

Jarig in juli 
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 
 

De operatie van Gonnie Heikoop is achter de 
rug. We wensen haar alle rust en goede moed 
voor de tijd van herstel.  
 

Ook de kinderen van de basisschool beginnen 
met hun vakantie. Er wordt - met het oog op 
de komende feestweek in Noordeloos - al 
direct gereisd. Alle vertrekkers: een fijne, 
ontspannen tijd gewenst! Alle thuisblijvers: 
geniet van een iets minder volle agenda en de 
ruimte om andere dingen te doen. 
En voor iedereen: laten we elkaar niet uit het 
oog verliezen. Er zijn mensen voor wie vakantie 
niet is weggelegd om allerlei redenen. Juist 
voor hen kan deze tijd extra stil zijn.  
 

Voor deze week woorden van een gedicht van 
Alfred C. Bronswijk: 
 

Als bloemen op een stralend veld, 
als licht van zomerzon, 
zo heeft God onder ons gespeld 
het woord dat overwon. 
Dat woord heet: liefde voor elkaar, 
als vlam, die kou verdrijft, 
als vuur dat warmte overdraagt  
en lichtend in ons blijft.  

 

Annette Driebergen 
 

 
Avondmaalscollecte voor Moldavië 
 

In Moldavië worden Oekraïense vluchtelingen 
gastvrij ontvangen. 
De Moldavische bevolking, de regering en 
humanitaire organisaties, waaronder Kerk-in- 
Actie, zetten zich onophoudelijk in voor de 
vluchtelingen. 
U kunt u gift overmaken op de bankrekening 
van de diaconie NL82 RABO 0346 302 838 
 
Hartelijk dank,  
de projectcommissie 
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Bij de dienst van zondagmorgen 

 
 

Van onze predikant 

Bij de overstapdienst van 26 juni  
 
Bij de overstappers druppelen de kaartjes binnen. Weet u/jij het nog?  
Aan het eind van de dienst op 26 juni kreeg iedereen het adres van een  
overstapper mee om met een kaartje of een ander gebaar iets moois  
te delen of een wens te doen.  
Dat gebaar wordt erg op prijs gesteld!  
Bij één van de overstappers is een speciale plek ingericht.  
Met het Licht van God, het boek dat alle overstappers kregen  
én goede woorden van gemeenteleden.  
Voor wie nog niet in de gelegenheid was of het sturen van een  
kaartje heeft uitgesteld, is zo’n mooie tafel wellicht een stimulans  
om iets te laten horen. Misschien zelfs vanaf het vakantieadres?  
En: wie niet in de dienst was, maar wel een adres wil ontvangen,  
mag me er natuurlijk altijd om vragen! 
 
Annette Driebergen 
 

 
 

 

We lezen verder in het verhaal van Ruth. We leerden de hoofdpersoon Ruth in Ruth 1 
en 2 kennen als trouw en toegewijd aan haar schoonmoeder Naomi. In Ruth 3 vervolgt 
het verhaal met een bijzondere scène. De schrijver Meir Shalev noemt dit hoofdstuk in 
zijn boek ‘De bijbel nu’ ‘Romantiek op de dorsvloer’. Dat is het thema van de dienst 
geworden. Daar heeft het alles van weg. En tegelijk is het hoofdstuk een integere 
beschrijving van de manier waarop Ruth voor haar schoonmoeder en voor zichzelf 
trouw is aan de God van Israël. Je hoort niets over zijn handelen, God lijkt passief 
aanwezig.   
Toch is ook dit verhaal vol van geloof en vertrouwen.  
We vieren deze zondag de Maaltijd van de Heer, maaltijd van geloof en vertrouwen.  
 

(Wie de eerste preken over Ruth heeft gemist, kan de diensten van 15 mei en 5 juni 
terugkijken via kerkdienstgemist.nl of de preken bij mij opvragen) 
 

Annette Driebergen 
 

 

Gemeentebbq  

Op 2 juli was de feestelijke bbq van en bij de 
Ontmoetingskerk, met rond de 75 deelnemers, een 
heerlijk zonnetje, prima verzorging met smakelijke 
salades door gemeenteleden gemaakt, een springkussen 
voor de kinderen én een kijkje in de jeugdruimtes die een 
metamorfose ondergaan.  
Het was goed om zo bij elkaar te zijn. 
Wie foto’s wil zien, kan hier terecht: 
 
https://myalbum.com/album/Fn4CRFiSDn7m 

De foto’s zijn ook te vinden op de website van de kerk. 

Voedselbank 

Komende zondag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. 
Dit was een moment om in te zamelen voor de voedselbank.  
We hebben besloten hier NIET mee door te gaan. 
In plaats daarvan houden we in december met de gezamenlijke 
kerken weer een grote inzamelingsactie. 
 

De diaconie 

 



 

Vakantie Bijbel Club 

Het duurt nog even, maar de voorbereidingen voor het Vakantie Bijbelwerk zijn al in volle gang. Dit jaar is er 1 ochtend 

gepland tijdens de feestweek van Noordeloos. Datum: woensdag 3 augustus van 9.30-11.30 uur in en om de feesttent 

(naast de ijsbaan, Botersloot 1). Inschrijven vanaf 9.15 uur. 

Het thema van deze morgen is ‘Duik erin’. We duiken in het verhaal van Jezus en Petrus op het water. We hopen er met de 

kinderen een mooie ochtend van te maken. 

Alle kinderen van de basisschool,  groep 1 t/m 8 zijn van harte welkom! P.S. de kinderen van groep 5-8 kunnen een nat pak 

verwachten… 

Voor meer info of vragen:  vbworganisatie@gmail.com   of per telefoon naar Margreeth den Oudsten 06-4201 4641 

 

mailto:vbworganisatie@gmail.com


Gezocht! 
Eindelijk, er komt 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!   

 

 
Er zijn gelukkig al bijna genoeg aanmeldingen voor de momenten in de ochtend; ook tussen 12.30 en 14.00 uur is de poule 
gevuld. Van 11.00 tot 12.30 uur en vanaf 14.00 uur is er nog meer dan genoeg plaats om mee te doen! 
 
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 
 

 

Kerk-TV update 

De eerste helft van 2022 is alweer voorbij en daarom is het tijd om weer eens een update te geven over Kerk-TV.  

Tijdens deze eerste helft van dit jaar is er een nieuwe audio-mixer geïnstalleerd, omdat de oude al meer dan 20(!) jaar oud 

was en wij zelf heel weinig hierop konden instellen. En aangezien alles tegenwoordig lange levertijden heeft, leek het ons 

beter niet af te wachten totdat de oude audio-mixer echt kapot zou gaan… 

De nieuwe audio-mixer is geheel digitaal met veel meer inregelmogelijkheden en de mogelijkheid van ondersteuning op 

afstand door de leverancier. Ook is er een nieuwe headset voor de voorganger aangeschaft omdat de oude steeds meer 

begon te kraken bij bewegingen. Toch krijgt de oude headset een mooie nieuwe bestemming, want deze is nu vastgezet op de 

piano zodat deze nu ook mooi kan worden uitversterkt.  

Dan even wat statistieken van Kerk-TV. Als we alle kerkdiensten van dit jaar bij elkaar optellen, zijn er gemiddeld 132 

aansluitingen die naar onze diensten kijken en luisteren: daarbij kijken er gemiddeld 50 aansluitingen live en 82 aansluitingen 

later naar de opname. De grote “winnaar” van dit eerste halfjaar was met afstand de avonddienst van 3 april (Preek Van De 

Leek met Marleen Kruithof); deze dienst had 92 live aansluitingen en 323 aansluitingen die naar de opname keken.  

Ten slotte is er in Juni een gezamenlijk overleg geweest met alle mensen van de techniek (regisseurs en diegenen die de 

laptop en het geluid regelen) om ervaringen uit te wisselen en kijken waar we nog kunnen verbeteren. Een aantal actiepunten 

zijn daaruit gekomen en in het  tweede halfjaar willen we weer bij elkaar komen. 

Namens alle vrijwilligers van Kerk-TV 

Jan Vink 

 

 
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.  
 

about:blank


 

Column 
 

Christelijke merel… 
 

Rechts onderin het beeldscherm de melding: ‘Regen eindigt’. Wat een hoopvol bericht is dat!  Van oudsher wordt regen ook 
wel ‘hemelwater ‘genoemd, al krijgt het woord pas na wekenlange droogte iets van erkenning. Ik denk bij hemelwater vooral 
aan zomerregen, die zonder de rozen te beschadigen, zacht maar gestaag  loodrecht naar beneden valt… Waar de merel 
pontificaal doorheen zingt. Een beetje zoals in dat lied over rijke Zegen die als milde regen in dropp’len op mij neer 
valt….’Ook op mij…ook op mij…’ 
De merel… de laatste week begint hij ’s morgens vroeg, exact 4.29 u. heel zacht maar al snel uit volle borst te zingen. Voor 
het wijd openstaande raam van de dakkapel boven het bed. Wat een fantastische manier om de dag te beginnen. Het duurt 
hooguit een kwartiertje en voelt als een privé aubade. Waarna ik nog lekker een paar uurtjes doorslaap… 
 

Zoals de merel thuis zingt, zingt hij nergens… Hoewel momenteel overal te horen, zeker ook in Friesland en Groningen waar 
we een paar dagen vertoeven. 
Op de muur van een basisschool aldaar - jawel ‘Met den Bijbel’ - staat de tekst ‘De vreze des heren is het begin der wijsheid’. 
Een eindje verder lees ik in een bushokje: ‘Een mooie toekomst heeft stevige wortels nodig...’ Ziedaar een pleidooi voor 
Christelijk onderwijs in een notendop. Hoe kan men een kind zonder houvast in deze prachtige maar o zo wrede wereld 
loslaten. Met alleen het vage: ‘Kan hij later zelf kiezen’. Aan de ‘goden overgeleverd’ dus. Zonder goede start zal ‘later’ alles 
van geloof grotendeels acabadabra zijn. Want ook al zijn we door voortschrijdend inzicht vaak kritisch of wat cynisch… draag 
dit niet uit. Gun een kind de helden die we zelf mee kregen. Relativeren gaan ze snel genoeg…  
 

Laat maar zingen die merel… van rijke zegen. 

Roos 

 

 


