
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 5 november 2021  no. 44 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
 

Zondag 7 november 
09.30 u. ds. J.M. Aarnoudse uit 
Dordrecht 
Dienst met doventolk. 
Collecte voor de diaconie 
 

Volgende week 14 november 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de diaconie 
 
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 
Rudolph de Jong 
 

Ouderling van dienst 
Gerdien van Mourik 
 

Lector 
Peter Oosterlee 
 

Collecteopbrengst  
31-10 diaconie € 230,21 
3-11 kerk: € 218,= 
 

Kerkbloemen 
De kerkbloemen zijn gebracht 
bij mw. K. Hoffman-Knijf, met de 
hartelijke felicitaties voor haar 
verjaardag.  
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Gr.1 tm 4: Liesbeth van Halm 
Gr.5 tm 8: Conny van Tussenbroek 
 

Kinderoppas 
Margreeth den Oudsten en  
Tabitha Kazen 
 

Jarig in november 
21-11 mw. A.T. Kooistra 
21-11 mw. G.E. Zijlstra-Monteny 
29-11 dhr. O. Wilstra 

 

Lief en leed 
 

We worden als samenleving en dus ook als 
kerkelijke gemeente opnieuw geconfronteerd 
met beperkingen. Onze voorzitter schrijft over 
wat dat voor onze kerkdiensten en kerkelijke 
activiteiten van de komende tijd betekent. We 
houden moed, ook al worden de 
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, te 
spreken en geloof te delen weer iets kleiner.  
De nieuwe situatie vraagt opnieuw van ons 
allemaal om na te denken over de vraag hoe 
we elkaar blijven zien en steunen. Ik hoop dat 
iedereen daar een steentje aan wil bijdragen. 
In gebed en gebaar, zo noem ik dat weleens. 
Gebed voor wie geconfronteerd wordt met 
ziekte, zorgen om geliefden, met verdriet om 
wie wordt gemist. Een gebaar daarbij, in de 
vorm van een kaartje, een knipoog, een 
meelevend berichtje, kan écht verschil maken!  
 
Annette Driebergen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdkerk 
 

Op zondag 14 november is er weer de eerste 
jeugdkerk van het seizoen.  
Tijdens de kerkdienst houden we in de grote 
jeugdruimte een jeugdkerk voor iedereen 
vanaf groep 5 tot ongeveer 13-14 jaar. In deze 
jeugdkerk gaan we met elkaar vieren, bidden 
en luisteren we naar muziek. Daarnaast gaan 
we aan de slag met een thema wat we elke 
keer op een creatieve manier uitwerken.  
Je bent dus van harte welkom om met ons mee 
te komen doen! 
Marijke, Alice en Elsbeth 
 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

Uit de past 

 
 

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Van onze predikant 
De ‘bloem’schikking op Dankdag bepaalde ons bij de oogst en de 
overvloed van de opbrengst. Op de website van de Protestantse Kerk 
stond dit dankgebed:  
 

Goede God,  
dank dat U ons ziet 
als werkers in Uw koninkrijk. 
Dat wij - hoe weinig het soms ook lijkt - 
al iets mogen delen 
van de hemel op aarde. 
We danken U 
voor de zegen die 
al onze inzet krijgt. 
Dat we mogen merken 
dat het niet voor niets is. 
Dankbaar zijn we 
voor die ene glimlach, 
een gebaar, een oogopslag. 
Het zegt ons genoeg 
en geeft ons hoop. 
Die hoop is de vrucht 
van ons geloof. 
Dank dat we mogen weten 
dat we gezegend zijn 
met het talent 
om te zorgen voor elkaar. 
 

Annette Driebergen 
 

 

 

Een nieuwe Bijbelvertaling: NBV-21 

Op woensdag 13 oktober kreeg koning Willem-Alexander het eerste 
exemplaar van de Nieuwe Bijbelvertaling overhandigd. Die vertaling 
zal als de NBV-21 door het leven gaan. Zeventien jaar na de vorige is er 
een nieuwe vertaling, waarbij opmerkingen bij de vorige vertaling zijn 
verwerkt en nieuwe inzichten tot andere keuzes hebben geleid. Ook in 
onze kerk zal deze vertaling binnenkort zijn intrede doen.  
Ik ben van plan daar in de dienst van 14 november aandacht aan te 
besteden.  
Ik heb daarbij een vraag: Heeft u/Heb jij een Bijbel (oud of nieuw) 
met een mooi verhaal, met een geschiedenis? Laat het me weten. Wie 
weet kunnen we die verhalen in de dienst van 14 november delen. 
 

Annette Driebergen 
 

Lieve gemeenteleden en vrienden van de Ontmoetingskerk, 
 

We zagen het met ons allen al aankomen, helaas moeten we weer enkele beperkingen doorvoeren. Naar aanleiding van de 
aangepaste coronamaatregelen  vanuit het RIVM zullen ook wij onze maatregelen moeten nemen en gaan de volgende 
regels gelden: 
 

- mondkapjes zijn vanaf zondag weer verplicht. 
- er is helaas geen koffiedrinken meer. Buiten is te koud en binnen zal niet gaan. 
- in de kerk geldt vanaf zondag 1,5 meter afstand voor alle stoelen. 
- vanaf volgende week deelname weer registreren via kerktijd. 
- ventilatie en zingen: ventileren wordt lastiger nu het kouder wordt. Bij veel zingen wordt het CO2-gehalte te hoog. We 
beperken het zingen daarom tot niet teveel coupletten per lied en meer gebruik van filmpjes.  
 

En ook hier slaan we ons weer doorheen;  een fysieke beperking, maar we staan allemaal naast elkaar! 
 

Een hartelijke groet vanuit  de kerkenraad,   
Rudolph  de Jong 



 

 

Op weg naar gedachteniszondag,  
21 november 
 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we met liefde  
en eerbied ieder die in het afgelopen kerkelijk jaar is overleden.  
Op dit moment zijn er acht gemeenteleden van wie de namen in ons 
midden genoemd zullen worden.  
Achter al die namen gaan unieke mensen schuil en bij die namen  
horen geliefden, partners, kinderen en kleinkinderen, familie en  
vrienden, elk met een eigen, diep verdriet om wie wordt gemist.  
We hopen dat er iets van troost voelbaar is door samen stil te zijn  
en te gedenken.  
 
Door de nieuwe beperkingen zal er maar op kleine schaal ruimte  
zijn voor gemeenteleden om in de kerk te zijn. Gelukkig kan de  
dienst via digitale kanalen worden meebeleefd.  
Net als vorig jaar zal de kerk ’s middags open zijn om stil te zijn,  
te luisteren naar muziek en namen op te schrijven van wie ook  
hardop genoemd mag worden. 
Natuurlijk is iedereen daar van harte welkom! 
 
 

 
Clubnieuws!! én uitnodiging voor álle kinderen van groep 5 t/m 8 
 
We hebben inmiddels 2 clubavonden achter de rug en deze waren erg leuk en gezellig. 
 
Op woensdagavond 10 november van 19.00 – 20.00 uur is er weer club voor de groepen 5 t/m 8. Deze clubavond 
heeft een bijzonder thema ‘De eindjes aan elkaar knopen’. Tijdens deze avond komt jeugddiaken Maartje Aantjes 
langs om wat te vertellen over wat zij doet. We  gaan ook letterlijk de eindjes aan elkaar knopen.                            
Kom jij laten zien hoe handig en/of creatief jij bent! Alle kinderen die in groep 5, 6, 7 of 8 zitten worden allemaal 
van harte uitgenodigd om bij deze avond aanwezig te zijn, ook als je niet op club zit. 
 
 

Sirkelslag Kids 
 
Op vrijdagavond 19 november van 19.15 - 21.00 uur willen wij met de kinderen in de leeftijd 8-12 jaar weer 
Sirkelslag KIDS spelen. Bij deze gemeentebrief zit als bijlage een flyer bijgesloten. We spelen het spel vanuit de 
‘Ontmoetingskerk’ en we spelen live tegen honderden andere kindergroepen uit heel Nederland.  
Wie helpt ons bij het winnen van de enige echte Sirkelslag KIDS beker? Of wie heeft er gewoon zin om een 
avondlang spelletjes te spelen?  
 
Het thema is: Terug in de toekomst. Stappen jullie met ons in de tijdmachine? Dit jaar gaan we tijdens Sirkelslag 
terug naar de start van onze toekomst: het verhaal van de zeven scheppingsdagen. Beleef het scheppingsverhaal 
door diverse spannende en uitdagende spellen te spelen. 
 
Ook enthousiast geworden? Geef je voor 10 november op bij jonnekevandalen@hotmail.com zodat wij weten 
of we met 1 of 2 groepen moeten aanmelden!! 
 

 

about:blank


Geboortekaartje 

Vorige week werd de geboorte van Aron al in ‘lief en leed’ gemeld. Zo hebben zijn ouders het bericht van zijn komst 

verspreid. 

 

                     


