
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de penningm

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 30 oktober 2020,  no. 44 

 

      
    

      Zondag 1 november 
09.30 mw. G. Bijl-Bor uit 
Noordeloos 
Collecte voor de diaconie (zie 
verderop in deze brief) 
 

Dankdag, woensdag 4 november 
19.30 ds. A.J.O. van der Wal uit 
Hoofddorp 
Collecte voor de kerk 
 

Volgende week  8 november: 
09.30 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 
Dick van der Garde 
Dankdag:  Rudolph de Jong 
 

Lector 
Adrie Hoffman 
Dankdag: Arie Harrewijn 
 

Ouderling van dienst 
Anita Wallaard 
Dankdag: Gerco den Oudsten 
 

Collecteopbrengst 25-10 
Kerk: € 416,70  
 

Kinderwoorddienst 
Elvira van Mourik 
 

Kinderoppas 
Geri Vonk 
 

Jarig in november 
19-11 dhr. A. van Houwelingen 
21-11 mw. A.T. Kooistra 
21-11 mw. G.E. Zijlstra-Monteny 
29-11 dhr. O. Wilstra  
 

 

 
 

Kerkbloemen 
De bloemen zijn gebracht bij de heer   
A. van Houwelingen, ter bemoediging. 
 

 

Lief en Leed 
 

In Het Gasthuis, afdeling revalidatie, kamer 

4, verblijft Adriaan van Houwelingen. Zijn 

herstel vordert nog niet echt, hij heeft erg 

veel pijn. We denken aan hem. 

 

Blij en dankbaar gedenken Wim en Bep van 

Wijngaarden-van Houwelingen dat ze op 31 

oktober 45 jaar getrouwd zijn. Net als alle 

andere feestelijkheden in deze tijd is er geen 

gelegenheid om dat te vieren. Tegelijk mag 

het een feestelijke dag zijn. Dus ook vanaf 

deze plek: van harte gefeliciteerd! 

 

Het spant erom in deze dagen: welke kant 

gaat het op? Elke dag worden we 

geconfronteerd met oplopende of 

schommelende cijfers, maar achter die 

cijfers zitten verhalen van mensen. Mensen 

in het ziekenhuis, in quarantaine thuis, in 

bezorgde omstandigheden door het 

ontbreken van economisch perspectief, aan 

huis gebonden door alle onzekerheid. 

Tegelijk gaan ook de ‘gewone’ zorgen door 

en is er ziekte en zorg, bij klein en groot. 

Onze dagelijkse wereld voelt verwarrend. 

Het leed van de ‘grote’ wereld lijkt soms te 

veel om te dragen: een aanslag op 

kerkgangers in Nice, een aardbeving in de 

Egeïsche Zee, spanning rond de komende 

verkiezingen in de Verenigde Staten.  

 

Annette Driebergen 

 

 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
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Van de pastor______________________________________ 

 

 

 

 

Het was bijzonder om afgelopen zondag te luisteren naar het verhaal van Ray, vluchteling uit Irak. Indrukwekkend 
hoe hij in alle onzekerheid in staat is te blijven leven met hoop op betere, andere tijden. Is dat niet wat ‘Hoop’ 
uiteindelijk is? Geloof dat de wereld anders kan en zal worden? 
Voor ieder die het nodig heeft onderstaande woorden van een Ierse zegen, als gebed, als belofte. 
 

God geeft jou… 
voor elke storm een regenboog, 
voor elke traan een glimlach, 
voor elk verdriet een belofte, 
voor moeilijke tijden een zegen, 
voor ieder probleem een trouwe vriend om je te steunen, 
voor elke zucht een prachtig lied 
en voor ieder gebed een antwoord.  

 

Vooruitblik op de kinderdienst van 8 november 

                                                                                                  
 

Van de kerkenraad_______________________________ 
Nieuw systeem aanmelden kerkdiensten 

Afgelopen week ontving u een e-mail over kerktijd.nl, het uitnodigingssysteem waar we binnenkort mee gaan 
werken. In dit systeem geeft u eenmalig aan voor welk soort diensten u uitgenodigd wilt worden. Als u aan de beurt 
bent om een dienst bij te wonen, ontvangt u een uitnodigingsmail. Fijn om te zien dat velen van u zich al hebben 
aangemeld!   
 

Aanmeldformulier 

Als u diensten wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier: 
https://app.kerktijd.nl/member/register/8cf5c223-06a5-4cd3-b5dc-934ae9db5401.  
 

Wanneer?  

We starten met dit systeem vanaf de ochtenddienst van 15 november. Voor de diensten van zondag 1 november, 
woensdag 4 november (Dankdag) en zondag 8 november (kinderdienst) kunt u zich nog op de gebruikelijke manier 
aanmelden via de website.  
 

Alle informatie vindt u in de mail van afgelopen dinsdag 27 oktober. Met vragen kunt u terecht bij Gerdien van 
Mourik, scriba, via scriba@ontmoetingskerk.nl of 0183-581080.  
 

 

Volgende week zondag is er een kinderdienst, 
aansluitend bij het thema van de afgelopen 
Kinderboekenweek: ‘En toen’. Daarin was het tijd 
om in de geschiedenis te duiken. Voor de kerk 
betekent dat: tijd om in de bijbelse geschiedenis te 
duiken. Wie en wat komen we dan allemaal tegen? 
  
Het zou heel erg leuk zijn om veel kinderen in de 
kerk te ontmoeten. Ook die tellen als het om 
aantal aanwezigen gaat. Daarom is de vraag om 
kinderen van groep 6 t/m 8 alleen naar de kerk te 
laten gaan en kinderen van groep 1 t/m 5 met één 
ouder.  
Dan is er zoveel mogelijk ruimte voor de kinderen. 
Opgeven kan via de website. 
Tot dan? 

Elvira, Maartje en dominee Annette   

 

https://app.kerktijd.nl/member/register/8cf5c223-06a5-4cd3-b5dc-934ae9db5401
mailto:scriba@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

 

   

   

 

 
 Collecte voor project_____________________________ 

 

We collecteren voor de kerken in Syrië, die hulp bieden aan mensen die alles hebben verloren. 
Syrische kerken en hun gebouwen zijn een plek van hoop, te midden van de pijn en verdriet na jaren van oorlog. 
Geef aan de collecte en steun het werk van de kerken in Syrië. 
Helpt u mee? U kunt u gift overmaken op rek.nr. NL65RABO 0346309158 o.v.v. project. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


