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     De diensten 

      
 

Diensten 
 

Zondag Voleinding 21 november 
09.30 u. dhr. Hans Bouma uit 
Kampen 
18.30 u. ds. Annette Driebergen 
Deze zondag is de collecte voor het 
gewone werk van de kerk. Uw 
gulle gaven zijn welkom in de 
collecteboxen in de kerk en op 
bankrekening  
NL46 RABO 0346 3035 83 ten name 
van Gereformeerde Kerk 
Noordeloos onder vermelding van 
Collecte voor de Kerk. 
 

Volgende week 28 november  
1e advent 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
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 
09.30 u. Bert Kruis 
18.30 u.  Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Conny van Tussenbroek 
 

Lector 
09.30 u. Arie Harrewijn 
18.30 u. Gerry Bronkhorst 
 

Collecteopbrengst 14-11 
Diaconie € 280,60 
 

Kerkbloemen 

 
 
De kerkbloemen zijn gebracht bij 
iemand die anoniem wil blijven. 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Gr.1 tm 4: Jonneke Verhaar 
Gr.5 tm 8: Wilma Kooijman 
 

Kinderoppas 
Geri Vonk en Vera van Mourik 
 

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

 

Lief en leed 
 
Komende donderdag wordt Hannie Hoffman 
geopereerd. Er wacht haar een ingrijpende 
operatie in verband met een tumor in een van 
haar nieren. Het zijn intensieve tijden voor 
haar en voor allen die bij haar horen. We 
bidden voor haar en voor haar familie om 
moed en hoop. 
 
We denken aan wie ongenoemd worstelt met 
gezondheid, aan wie moet wachten op de 
uitslagen van onderzoeken, aan wie zich té 
zwaar belast voelt. In ons gebed bevelen we 
elkaar aan onder de hoede van de Eeuwige 
God. 
 
Zondagavond noemen we de namen van wie in 
het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Dat 
zijn: 
 

Adriaan van Houwelingen 
Hans Rol 
Arie Korevaar 
Dicky Slob 
Geert de Jong 
Huibert Bor 
Gijsbert Bos 
Theodorus Cornelis Hoffman 

 
Acht namen van mensen met wie we het leven 
deelden. Mensen die worden gemist in de 
kring van wie bij hen horen. Mensen die nog 
steeds tot ons spreken door alle liefde die ze 
hebben gedeeld. We weten ons in verdriet met 
elkaar verbonden én we houden vast aan het 
geloof dat God ons verdriet kent en dat wie we 
missen in zijn hand zijn. Voor deze dagen een 
gedicht van Michiel de Zeeuw: 
 
 
   - Als jouw naam klinkt 
     zie ik even - 
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Uit de past 

 
 

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Van onze predikant 

 
Bij de dienst van zondagavond - gedachtenis 

 
In de dienst van 18.30 uur lezen we Prediker 3: 1-8. Daarin staat de  
nuchtere constatering van de schrijver dat het leven de meest  
uiteenlopende facetten kent.  
Zo staat er dat  ‘er een tijd is om lief te hebben’ én dat ‘er een tijd is  
om te rouwen’.  
Bij die twee woorden staan we stil, want dat voelen we op deze dag  
extra. Liefde en verdriet, verweven met  gedachten aan wie niet meer  
in ons midden zijn.  
 
’s Middags is de kerk tussen 15.00 en 16.30 uur open voor wie een  
kaarsje wil aansteken voor een geliefde die wordt gemist. Er wordt  
muziek gemaakt. Er is ruimte en tijd om rustig te luisteren, maar ook  
alleen binnenlopen en een kaars aansteken kan.  
Er liggen briefjes klaar om een naam op te schrijven, zodat ook die  
namen klinken in de dienst van half 7 en we samen in onze herinnering  
roepen wie ons zijn voorgegaan. 
 
Wie niet in de gelegenheid is naar de Open Kerk te komen, maar wel  
een naam genoemd wil horen, mag die naam aan mij doorgeven via  
e-mail, WhatsApp of een telefoontje. 
 
Annette Driebergen 
 

 

Als jouw naam klinkt, 
zie ik even 
hoe je liep en wat je zei, 
wat er altijd is gebleven 
van jouw leven diep in mij. 
 
Als jouw naam klinkt, 
stroomt er water 
uit mijn ogen, door mijn ziel. 
Onze dromen, plan voor later, 
tijd die in het water viel. 
 
Nu jouw naam klinkt, 
komt tot leven 
hoe jij mij hebt meegemaakt, 
mee geschapen, weggegeven, 
mijn bestaan hebt aangeraakt. 
 
Nu jouw naam klinkt, 
wacht ik onder 
onze levens eens een hand. 
Ook al voelt nu alles zonder, 
God brengt ons weer in verband. 

 
Annette Driebergen 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
Adventskalender 2021 
 

Volgende week 28 november begint de Adventstijd. De Protestantse Kerk geeft opnieuw  
een Adventskalender uit, met als titel ‘In een ander licht’. In de kalender staat  
het boek Openbaringen centraal. Met bijbelteksten, liederen, gebeden, vragen  
en opdrachten kun je met deze kalender op een bijzondere manier toeleven  
naar Kerst.  
In overleg met de commissie eredienst is dit jaar gekozen voor het beschikbaar  
stellen van deze kalender. U kunt een kalender meenemen uit de kerk op de  
zondagen 21 en 28 november. Voor uzelf en/of om uit te delen.  
Wie in deze tijd niet in de kerk komt, kan elke dag van de week een kalender  
ophalen bij Fie van der Meulen. 
Voor wie dat zelf niet lukt, volstaat een vraag aan de wijkouderling;  
dan wordt de kalender bezorgd. Leest en deelt u mee? 
 

Annette Driebergen 
  

Meet me: een initiatief voor 25- tot 45-jarigen 
 

 

 

In het adventsproject kijken we mee over de 
schouder van de evangelist Lucas. Wat heeft hij 
allemaal verzameld voor zijn evangelie? Stel je voor 
dat Lucas een plakboek zou hebben bijgehouden 
over de verhalen van Jezus. Wat zou er dan in staan? 
 

In de adventsperiode zal Lucas wekelijks in de kerk 
komen vertellen over zijn verzamelde informatie in 
het plakboek.  
 

Ook thuis kan er toegeleefd worden naar Kerst. Met 
het gezinsboekje wordt er op een vrolijke en 
inspirerende manier invulling gegeven aan de 
adventstijd.  
 

We vieren met Kerst dat het licht van de wereld 
wordt geboren. Dit willen we in de kerk met de 
kinderen ook graag vieren. Hiervoor hebben we uw 
hulp nodig: wilt u potjes verzamelen en deze (graag 
schoon) inleveren in de daarvoor bestemde krat in 
de kerk? Het krat zal vanaf 28 november klaarstaan. 
Bedankt alvast! 
 
KWD-leiding.  

 



 

 

Club over diaconie en keuze voor een collectedoel 
 
 
 
 
 
Woensdag, 10 november, was Maartje Aantjes bij de club van groep 5 tot en met 8, om iets te vertellen over de diaconie. 
Het thema was ‘de eindjes aan elkaar knopen.’ 
Lieke van den Brakel vertelt over deze avond: “Eerst gingen we letters zoeken in de kleur van ons eigen team. De letters 
lagen verstopt in de kerk en in de hal. De letters werden samen het woord ‘diaken’. Toen werd er wat uitgelegd over wat 
een diaken eigenlijk doet. Daarna gingen we een soort spel doen met allemaal goede doelen. We moesten het plaatje bij het 
goede doel ophangen.” 
Aan het eind mochten de kinderen meedenken over welk doel zij voor een collecte zouden kiezen. Ze hebben gekozen voor 
het doel ‘Kika’. Lieke wil wel vertellen waarom: “Het is een goed doel, want kinderen hebben nog heel lang te leven. En het 
is al een erge ziekte bij grote mensen.” Binnenkort willen we als diaconie collecteren voor het doel dat de kinderen hebben 
gekozen. We zullen er dan opnieuw aandacht aan besteden. 
De avond werd afgesloten met het maken van een vriendschapsarmbandje. Zo konden we ook letterlijk ‘de eindjes aan 
elkaar knopen.’  
 

 

Noordeloos, 21 november 2021 
 
JE HEBT ZIJN ZEGEN 
 
Het verhaal achter Psalm 121 
 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar 
komt mijn hulp, aldus de dichter van Psalm 
121. Wat stond hem voor ogen toen hij, met 
achterlating van zijn gezin bij Kapernaüm, 
samen met andere pelgrims de lange en niet 
ongevaarlijke reis naar Jeruzalem 
ondernam? In deze dienst vertelt hij bij 
monde van Hans Bouma zijn verhaal, met als 
titel Je hebt zijn zegen. Een even spannend 
als troostrijk verhaal waaraan Rudolph de 
Jong muzikaal deelneemt. 
 
Het verhaal wordt ingeleid met de poëtisch-
muzikale collage Hoe gelukkig het einde 
(zeven Psalmen opnieuw uitgesproken). 
 

Bedankt! 

Ondanks dat we elkaar niet kunnen ontmoeten, voelen wij ons niet 
vergeten. 
Bedankt voor de vele kaarten die wij hebben ontvangen voor de 
verjaardag van Klaske en de verhuizing naar onze nieuwe woning: Van 
Brederodestraat 47. 
Bedankt voor deze manier van ontmoeten. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Hans en Klaske Hoffman 
 

 


