
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 16 juli 2021  no. 28 

 

     De diensten 

      
 
 

Diensten 
Zondag 18 juli 
09.30 u ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de diaconie 
 

Volgende week 25 juli   
09.30 u dienst met doventolk 
Ds. C. van de Vate uit Culemborg  
Collecte voor de kerk 
 
De diensten zijn ook 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 
Karin Harteveld 
 

Lector 
Tabitha Kazen 
 

Collecteopbrengst 11-7 
Kerk: € 277,00 
 

Kerkbloemen 
 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij 
mw. Joke Koot en bij  
mw. Anneke Pantekoek, met de 
hartelijke felicitatie voor hun 
verjaardag. 
 

Jarig in juli 
28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer 
 

 

Lief en leed  
 

Opnieuw was er een bericht van overlijden. Er 
kwam een eind aan het aardse leven van Geert 
de Jong. Hij is 62 jaar geworden. Vandaag 
(vrijdag 16 juli) namen we afscheid van hem. 
Zondag zullen we hem in ons midden 
gedenken. Laten we blijven bidden voor 
Wilma, Marjolein, Jorian en Christiaan om 
troost en nabijheid van God en mensen. 
 
Zondag is een bijzondere dag voor Aldwin en 
Doris Korevaar-Lodder en hun families, want 
hun dochter Vajen wordt gedoopt. Daar 
verheugen we ons op! 
 
Waar ik vorige week meldde dat de thuiskomst 
van Jan van der Meulen aanstaande was, 
kwam rond datzelfde moment een heel ander 
bericht: 3 weken verlenging van de 
ziekenhuisopname. Dat was een fikse 
tegenvaller. Gelukkig is de eerste week 
daarvan alweer om. Jan en Fie houden moed, 
al is iets daarvan de ene dag meer aanwezig 
dan de andere. We denken aan hen.  
 
Het was even best spannend rond  
Kai Voormolen. Na een paar keer ‘zomaar’ 
flauwvallen, zelfs een keer van zijn fiets, werd 
hij vorige week zaterdag opgenomen in het 
Beatrixziekenhuis. Na uitgebreid onderzoek, 
ook in het Sophia in Rotterdam, lijkt er niets 
gek aan de hand te zijn en mocht hij gelukkig 
dinsdag weer naar huis.  
 
Voor alle kinderen en jongeren begint de 
vakantie. Einde van opnieuw een onrustig jaar, 
dus waarschijnlijk heel welkom. Voor alle 
vakantiegangers én voor alle thuisblijvers: 
ontspanning, rust en zonnige dagen gewenst! 
Ik ben zelf nog een week aan het werk, mijn 
vakantie begint op 26 juli.  
 

Annette Driebergen 
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Uit de past 

 

 Voor deze dagen een gedeelte uit een gedicht van Hans Bouma (die God hier Jij noemt … voor sommige mensen klinkt 

 dat vreemd, maar het vertelt van een diepe intimiteit): 

Jij 
 
Waar ik ook ben, 
hoe ver, hoe diep, 
hoe hoog ik ook ben, 
altijd binnen jouw bereik, 
altijd aanraakbaar voor jou. 
 
Waar ik ook ben,  
altijd jouw stem, 
hoog van aandacht, 
altijd jouw gezicht, 
ogen die mij zien – 
want ze zagen mij al.  

 
 Annette Driebergen 
 

We gedenken Dicky Slob 
 

Op 4 juli overleed onze zuster in Christus Dicky Slob. Dicky woonde de laatste 
acht jaar van haar leven in de Zes Molens. Ze is 93 jaar geworden.  
Dicky werd geboren als jongste dochter in een gezin van zeven op een 
boerderij aan de Noordzijde. Al vroeg werd ze, zoals iedereen in het gezin, 
ingeschakeld op de boerderij. Nadat in de oorlog haar vader was meegevoerd 
naar Duitsland en daar door een ongeluk om het leven kwam, werd 
meewerken nog meer vanzelfsprekend. Twee broers zetten het 
boerenbedrijf voort. Dicky verhuisde met haar moeder naar de overkant. Ze 
zorgde voor haar moeder en later ook voor andere inwonende familieleden. 
Er was altijd ruimte voor anderen.  
 

Dicky hield van haar zelfstandigheid. Ze begon een rijschool en zorgde zo dat 
veel dorpsgenoten hun rijbewijs haalden. Ze nam op een eigen manier haar 
plek in de familie in. Na het overlijden van haar moeder verhuisde ze naar 
een stacaravan aan de Nieuwendijk. Daar stond haar paard, verzorgde ze 
dieren en leefde ze met haar zus Annie. 
 

Geloof was een vanzelfsprekend deel van haar leven. Bij de voorbereiding van  
het afscheid vond nicht Nelie een briefje met een tekst, gemarkeerd met een  
uitroepteken: ‘Mijn genade is u genoeg’.  
Het was betekenisvol woord voor een diepe basis onder Dicky’s bestaan.  
Aan dat geloof gaf ze niet per se veel woorden, maar haar manier van leven getuigde van bewogenheid met mensen en 
dieren en zo van toewijding aan God. Die tekst en een gedeelte uit de Bergrede over onbezorgdheid stonden centraal bij 
haar afscheid. Op de begraafplaats werd het lied ‘Eens als de bazuinen klinken’ gezongen. Zo voelden we ons verbonden 
met Dicky en met allen die ons zijn voorgegaan. Dicky wist aan wie zij zich toevertrouwde en schreef op een briefje ‘Tot 
ziens. Hierboven’. Het troost dat zij zich welkom wist bij God.  
We bidden voor allen die haar zullen missen om Gods nabijheid en genade. 
 
Annette Driebergen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Van onze predikant I 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de dienst van zondagmorgen  
 

Drie vrouwen spinnen een web vol liefde om een kind. Dat vertelt het 
bijbelverhaal van zondagmorgen. We lezen – op verzoek van de 
doopouders – uit Exodus 2: 1-10. Redding, adoptie, doop en liefde komen 
in dat verhaal samen.  
Het thema van de dienst is: ‘Uit het water getrokken’. 
Het wordt opnieuw een bijzondere dienst, dat is sowieso vaker in deze 
periode van het jaar. Zo halen we in wat in coronatijd is blijven liggen. 
Ik hoop dat u meegeniet van alles wat weer kan en zo - in de kerk of thuis 
- verbonden blijft! 
 

Annette Driebergen 
 

Terugblik op de buitendienst 

 
Wat een geluk hadden we: alle voorspelde regen ging in ieder geval het terrein van de molen aan de Noordzijde voorbij!  
Het maakte de buitendienst extra bijzonder. Zingen, luisteren naar een verhaal, bidden, in gesprek, Happy Stones schilderen 
en samen eten …. het voelde als een geschenk!  
Heeft u het gemist of wilt u het nog een keer beleven? Via deze link zijn er foto’s te bekijken: 
https://myalbum.com/album/Dnwse6WLjfdM 
 
Annette Driebergen 
 

Informatie rondom kerkdiensten 

Inmiddels hebben we weer een aantal keren ‘ouderwets’ koffie gedronken na de kerkdienst. Zoals alles nu even anders is, 

geldt dat ook voor het koffiedrinken: dat doen we namelijk buiten, op het terras bij de jeugdruimtes. De looproute daar 

naar toe is binnendoor, door de gang, via de grote jeugdruimte. We doen dit alleen bij goed weer. Als het wisselvallig 

weer is, besluiten we voor aanvang van de dienst of het door kan gaan. Na afloop van de dienst hoort u dat uiteraard van 

een van onze functionarissen.   

Verder wijzen wij u er voor de volledigheid op dat er opnames worden gemaakt tijdens de kerkdienst. Zo kunnen 

thuiskijkers de dienst live meekijken of later terugkijken. Dat betekent dus dat u in beeld kunt komen. Dat is in 

overeenstemming met de privacyverklaring van onze kerk. Deze vindt u op de website onder over ons – algemene info.  

     Gerdien van Mourik, scriba 

 

Van onze predikant II 
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Schuldhulpmaatje  

Aanstaande zondag is er een collecte voor het werk van de diaconie. 
 

Naast dat wij veel aandacht schenken aan werelddiaconaat is onze diaconie zeer  
betrokken bij de lokale diaconale projecten. 
 

Een van de projecten, die al jaren door ons wordt ondersteund bestuurlijk en financieel is de lokale afdeling van Stichting 
Schulphulpmaatje: https://schuldhulpmaatje.nl/ 
 

De stichting richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat 
voorkomt dat schulden onnodig oplopen. De schulpmaatjes bieden begeleiding en ondersteuning,  maar zij nemen nooit 
de verantwoordelijkheid over. Wanneer er weer overzicht en rust is,  leren zij hoe je in de toekomst schuldenvrij kunt 
blijven. Er wordt je geen vis gegeven, maar er wordt je geleerd hoe je moet vissen.  
 

Even een paar feiten op een rij: 

 Ruim een half miljoen huishoudens heeft risicovolle schulden, d.w.z. ze staan rood, kunnen rekeningen niet betalen, 
hebben een creditcard-schuld. 

 10 procent van de Nederlandse huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen. 

 5 miljoen mensen hebben geen spaargeld. Zij kunnen geen tegenslag opvangen of investeren in belangrijke zaken 
voor de toekomst. 

 Ongeveer een half miljoen huishoudens heeft problematische schulden. Dit betekent dat zij niet op eigen kracht hun 

schulden kunnen oplossen. 
 

Nu zie ik jullie denken: dit zijn landelijke cijfers. Dit speelt toch niet bij ons in de polder in de Alblasserwaard. Ja, ook in de 

Alblasserwaard is het schuldenniveau “gemiddeld”. Dit is weliswaar minder dan in grote steden, maar laat ook duidelijk de 

noodzaak van Schuldhulpmaatje zien bij ons in de regio! 
Voor het geval je niets bij het bovenstaand verhaal kunt voorstellen of gewoon nieuwsgierig bent, check op deze site de 

regio: https://eerstehulpbijschulden.nl/ 
 

Van diverse betrokkenen binnen deze stichting begrijp ik dat de grootste uitdaging is om (verborgen) armoede te  

signaleren. Alle verscherpte wetgeving omtrent privacy helpt hier niet bepaald aan mee.  
 

Echter er zijn wel verschillende signalen, die op armoede kunnen wijzen: 
https://eerstehulpbijschulden.nl/wp-content/uploads/Tips_Hoe-herken-ik-schulden.pdf 
 

Helpt u Stichting Schuldhulpmaatje mee om het probleem van armoede op te lossen? Samen lukt het! 
 

Reinoud de Leeuw, penningmeester diaconie 
 

GEZOCHT: EX-DIAKEN UIT NOORDELOOS! 
  
De stichting ‘Vrijwillige Hulpdienst’, waar Tafeltje-dek-je onder valt is een initiatief van de drie diaconieën van de drie 
kerken in Noordeloos. De diaconie is mede (financieel) verantwoordelijk voor deze stichting.  
  
Aangezien de diakenen bij ons slechts drie jaar in het ambt zitten, is er in het verleden voor gekozen dat een diaken 
deze taak voor langere tijd op zich neemt, om de continuïteit van de stichting te waarborgen.  
De afgelopen 8 jaar heeft Floor Bos dit werk gedaan, maar hij heeft aangegeven dat hij er nu mee gaat stoppen. Om die 
reden zijn we op zoek naar een ex-diaken uit Noordeloos, die zich de komende jaren wil inzetten voor deze stichting.  
Er wordt slechts 1 keer per jaar vergaderd en er horen wat kleine administratieve werkzaamheden bij. 

Denk je dat deze taak iets voor jou is?  

Neem dan contact op met Maartje Aantjes (maartjeaantjes@yahoo.com) of Annemarie Aanen 
(annemarieaanen@hotmail.com) 

 

 

Van de diaconie 
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