
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 2 september 2022 no. 34 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 4 september  
09.30 u. viering Heilig Avondmaal 
o.l.v. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor project KIA-Moldavië 
(zie verderop in deze brief) 
 
Zondag 11 september  
09.30 u. ds. D. Bos uit Doetinchem 
16.00 u. peuter- en kleuterdienst 
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 
Bartha Nieuwland 
 

Lector 
Arie Harrewijn 
 

Collecteopbrengst 28-8 

Kerk: € 273,95 
 

Kerkbloemen 

 
De bloemen zijn gebracht bij  
Jolijn Zijderveld-Hoffman gebracht, 
ter bemoediging. 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 t/m 8: Jiska Wallaard 
 

Kinderoppas  
Paula Buizert en  
Nienke Sprenkeler 
 

Koffie schenken 
Teus en Aria Bor 
 
 

Lief en leed 
 

Vandaag namen we afscheid van Klaske 
Hoffman-Knijff. Klaske overleed op zondag 28 
augustus en is 78 jaar geworden. Na een 
intense week van voorbereiding op het 
afscheid begint nu voor Hans, Emmy en Jan, 
Hannie en Wim en alle kleinkinderen de tijd 
van leren leven zonder Klaske. We bidden voor 
hen om kracht en moed op deze weg. 
Zondagmorgen gedenken we Klaske in het 
midden van de gemeente. Volgende week leest 
u hier een In Memoriam. 
 

Na een lange periode van behandeling is voor 
Dorien Dirkmaat een volgende fase 
aangebroken. Vandaag is ze geopereerd. Het is 
een lange weg voor haar, maar ze heeft goede 
moed en voelt zich gedragen door God en 
mensen.   
 

Mathilde Bos is lid geworden van de 
Ontmoetingskerk. Daar zijn we blij mee. We 
heten haar van harte welkom in ons midden. 
We hopen dat ze (opnieuw) een thuisbasis 
vindt in onze geloofsgemeenschap. Mathilde 
verdeelt haar aandacht tussen twee plekken, 
maar voor ons woont ze op bekend terrein: 
Grotewaard 9b. 

 

Bij de dienst van komende zondag 

 
 

Dat klinkt vanzelfsprekend en gastvrij. Zo is het 
ook bedoeld. Maar wanneer Jezus in Lucas 14 
aan tafel wordt genodigd, zijn er toch allerlei 
gevoelens die maken dat gastvrijheid een 
bijsmaak heeft. Zijn tafelrede is kritisch. We 
denken na over woorden van Jezus. We vieren 
met elkaar de Maaltijd, waarbij Hij gastheer is. 
Het thema: Tafelgenoten zijn.  

 

 

 

 

In lied 388 begint elk 
couplet met uit-
nodigende woorden: 
‘Voor ieder van ons 
een plaats aan de 
tafel’. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

Van onze predikant 

De wereld blijft onrustig. Wat een geluk dat we een Adres 
hebben om onze zorgen mee te delen. Ik las een gebed van 
Sytze de Vries. Daarin voert dankbaarheid de boventoon. Ik 
deel het met u.  
 

Zoveel vragen beheersen altijd maar weer ons 
bidden, 
Vandaag moeten wij bovenal U danken! 
Voor het licht dat telkens weer doorbreekt. 
Voor het weten, soms, hoe nabij Gij ons zijt. 
Voor de liefde die wij ontvangen, 
Voor de kleuren en de lach, die ons leven sieren. 
Voor mensen die durven opstaan, 
voor mensen die durven blijven zingen. 
Voor mensen die genezen, helen en troosten. 
Voor momenten van vriendschap, gemeenschap, 
liefde. 
Voor momenten van hoop en moedgevende 
woorden. 
Voor momenten van leven, 
dat de kleur van uw toekomst kent. 
Om dit alles danken wij U, 
omdat uw rijk niet ver van ons is.  

 

Annette Driebergen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het boekje van de Bouwplaats met alle activiteiten is er nog 
niet, maar er staat al wel een Bakkie Troost op het 
programma.  
Woensdag 7 september, van 10.00 tot uiterlijk 11.30 uur, 
drinken we koffie/thee, ontmoeten we elkaar en gaan we in 
gesprek over een bijbelgedeelte. Van harte welkom! 
 

 
 
Vooruitblik (1) 
 
Volgende week zondag, 11 september, is er weer een dienst 
voor peuters en kleuters. De dienst gaat over een herder en 
heel veel schapen. Samen vieren met de allerjongsten is 
altijd feestelijk en leerzaam tegelijk. Welkom aan alle 
peuters en kleuters en wie bij hen horen! Aanvang: 16.00 
uur. 
 

 



 

Vooruitblik (2) 
 
Ook in de afgelopen periode zijn er mensen lid geworden van de  
Ontmoetingskerk. Dat gebeurt als bewuste keuze of vanwege een  
verhuizing. We hebben de gewoonte om eens in de twee jaar een  
avond te organiseren als extra welkom, om af te stemmen of er al 
iets van thuisgevoel is ontstaan en om mogelijk iets van ervaringen  
van elders te leren.  
Die avond is gepland op maandag 12 september. De uitnodigingen  
zijn al een tijdje de deur uit, de eerste aan- en afmeldingen  
druppelen binnen.  
Ik hoop op een inspirerende avond! 
 

 

Vooruitblik (3) 
 
Op 18 september is onze Startzondag: een nieuw begin aan het  
kerkelijk seizoen. We sluiten aan bij het jaarthema van de  
Protestantse Kerk ‘Aan tafel’. Met elkaar aan tafel is dus ook een  
mooie start van die zondag. Op de poster is het hele programma te  
zien. 
 
Even de bijzonderheden erbij: 
Van harte welkom bij het ontbijt om 8.30 uur. In verband met de  
voorbereiding is het prettig te weten met hoeveel mensen we zijn.  
Geef u op via ontbijt@ontmoetingskerk.nl. Voor wie dat lastig is,  
is een telefoontje naar iemand van het wijkteam ook prima.  
Dan wordt uw naam doorgegeven.  
 
Voor de High Coffee maken we gebruik van de culinaire kunsten  
van iedereen. Wie het leuk vindt om iets te bakken, is uitgenodigd  
dat te doen en ’s morgens mee te nemen naar de kerk.  
We delen van wat er is. 
 
Er is op die zondag wel oppas, maar geen KinderWoordDienst.  
De kerkdienst is zo ingericht dat er voor iedereen iets te doen is.  
In de dienst delen we tafelverhalen. Wie een verhaal over een  
bijzondere ontmoeting aan tafel of een inspirerende maaltijd wil  
delen, mag zich melden bij Annette. 
 
 
De startzondagcommissie bestaat uit Iris, Maartje, Arjan, Paula, Janneke, Nelly en Annette en ziet uit naar aanmeldingen en 
reacties! 
 

 

 

Collecte project Moldavië 
Moldavië, armste land van Europa, waar ouders wegtrekken om elders een inkomen te verdienen. Kinderen en 
ouderen worden aan hun lot overgelaten. De kerken zorgen voor naschoolse opvang, aandacht, maaltijden en 
sportactiviteiten.. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met 
elkaar om te gaan, een ervaring voor de rest van hun leven. Steun dit project van Kerk in Actie! 
U kunt u gift overmaken op de bankrekening van de diaconie onder vermelding van Moldavië. 
 

mailto:ontbijt@ontmoetingskerk.nl


 

 

Avondmaalsviering 

Aankomende zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Het wordt weer een beetje als vanouds, aangezien de gemeente naar 
voren loopt. De kleine bekertjes blijven, zoals u het de afgelopen keren ook heeft meegemaakt. In de RVS bekertjes zit wijn en 
in de glazen bekertjes druivensap. De buitenste vakken, aan de kant van het orgel en aan de kant van het doopvont, starten. 
Daarna loopt het middelste vak naar voren. We verlaten de stoelen via de linkerzijde en we voegen aan de andere kant weer 
in. Ter verduidelijking zal onderstaande afbeelding ook te zien zijn op de beamer. U bent van harte welkom aanstaande zondag 
4 september! 

Looproute avondmaal: u verlaat de rij links en sluit weer aan via de rechterkant. 
Vakken 1 starten, daarna volgt vak 2

RVS bekertjes: wijn
Glazen bekertjes: druivensap  

 
 

Zonnige zomer levert veel zonnepanelen op 
 
In de gemeentebrief van 17 juni kon ik melden dat de sponsoractie voor de verduurzaming van de kerk op 30 zonnepanelen 
stond. Sindsdien hebben de toezeggingen een hoge vlucht genomen, want inmiddels is er voor een bedrag van € 24.755 aan 
bijdragen toegezegd (en grotendeels ook al ontvangen). Dat is geweldig want daarvan kunnen maar liefst bijna 50 
zonnepanelen worden gekocht. Alle gevers hartelijk dank! 
Hoe is die sterke stijging zo gekomen? Eerder kon ik al een grote gift van een familie uit onze gemeente rapporteren. Daar 
komt de opbrengst van de koffiekraam op de jaarmarkt bij (€ 2.250). En verder een paneel van een gezin, een half paneel van 
een ander gezin en een extra paneel van weer een ander gezin. Verder ook weer verscheidene kleinere bedragen, waaronder 
maandelijkse giften. Ook hier maken vele kleintjes één grote. 
Wellicht wordt de animo voor het goede doel ook gestimuleerd door de overweldig schijnende zon en de energiecrisis waar de 
wereld momenteel zwaar onder lijdt. 
 

Wegens succes wordt de actie geprolongeerd 
In de verduurzamingsplannen voor de kerk die op de gemeenteavond van 9 maart werden aangenomen, werd het doel van de 
sponsoractie op 48 panelen gesteld. Dat doel is nu gehaald, zou je kunnen zeggen. Toch wil het College van Kerkrentmeesters 
de actie graag voortzetten. Niet zozeer om de smidse wijsheid dat je het ijzer moet smeden als het heet is. Maar veeleer 
omdat de sterk stijgende energielasten ook de huurders van onze pastorie treffen. En als verhuurder willen  we de 
maatschappelijke zorgplicht om de energiekosten binnen de perken te houden, niet verzaken. Het College heeft dan ook 
besloten om direct na de voltooiing van de werkzaamheden aan de kerk meteen aan de slag te gaan met de verduurzaming 
van de pastorie. En wij hoeven u niet uit te leggen dat daar – naast veel vrije tijd van vrijwilligers – opnieuw aanzienlijke 
bedragen mee gemoeid zullen zijn.  
Vandaar dat we hebben besloten om het doel van de sponsoractie te verhogen naar 80 panelen en u – nederig doch 
vrijmoedig – te vragen om dit in de komende maanden te helpen realiseren. Bij voorbaat dank voor uw milde gaven. 
 

Hendrik van Vuren, penningmeester 
 

PS: 1. In de tweede helft van september zullen we u informeren over de voortgang van de werkzaamheden aan de kerk. 
      2. Als de plannen voor de verduurzaming van de pastorie gereed zijn en er een goed beeld is van het kostenplaatje zullen  
          we ook deze graag weer op een gemeenteavond aan u voorleggen. 


