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We leven mee met Piet en Gerry Bronkhorst,
omdat Henk, broer van Piet, is overleden. Na
een intensieve tijd van ziek-zijn moet er nu
definitief afscheid van hem worden
genomen. We denken aan allen die bij Henk
horen en bidden om troost in dit verdriet.

Zondag 8 november
09.30 ds. Annette Driebergen
Collecte voor de diaconie
Volgende week 15 november:
09.30 ds. T.R. Schep uit
Capelle aan de IJssel
Collecte voor de diaconie
De diensten zijn ook rechtstreeks
te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-OntmoetingskerkNoordeloos
Ook op de website staat een link
naar deze site.

Zondag Kinderdienst
Zie volgende pagina

Helaas moest Hans Rol na een val in de tuin
in het ziekenhuis worden opgenomen. De
laatste periode werd het leven al steeds iets
moeilijker voor hem, lichamelijk en
geestelijk. We hopen dat hij weer op de
been komt. In geloof en vertrouwen bidden
we voor Hans en Tiny.
Corona gaat ook onze dorpen niet voorbij.
Molenlanden is zelfs ‘zorgwekkend’. Ook in
onze kerkelijke gemeenschap is dat
voelbaar: gezinnen getroffen door corona of
in quarantaine, door contact met een
‘besmet’ persoon. Naast de zorg om de
ziekte vraagt dat veel liefde, geduld en
verdraagzaamheid. Sterkte voor wie dat
treft!
De komende weken zijn we nog wat
beperkter dan we al waren. Dat betekent
ook een streep door het moment ‘Bakkie
Troost’ dat voor volgende week woensdag
gepland stond. De eerste keer werd het een
bemoedigend en mooi ‘uur’ vol ontmoeting
rond een open Bijbel. Dat krijgt zeker een
vervolg, maar staat nu even stil.

Annette Driebergen

Van de penningm

Lector
Sanne van Wijk

Ouderling van dienst
Elsbeth de Leeuw

Collecteopbrengsten
Dankdag, kerk:
€ 166,15
1-11 Project Syrië: € 425,55

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
mw. K. Hoffman- Knijff , met de
hartelijke felicitaties voor haar
verjaardag.

zzzz

Van onze predikant_________________________________
pastor______________________________________
Deze
dagen (6 en 7 november) zouden de uitgestelde, afrondende lesdagen van de missionaire specialisatie zijn.
Zaterdag 7 november stond al tijden in de agenda van de kerkenraad: een studiedag met als afsluiting een feestelijke
diplomering. De opleiding die ik volgde, heeft ook in de kerkenraad en in de gemeente van alles in beweging gezet. Dat
was ook de opzet. Ik denk dat we daar goed in geslaagd zijn. Dus ook zonder diploma ‘in the pocket’ een geslaagd
gevoel, op weg naar een vervolg van ‘missionair gemeente-zijn’.
Onze minister-president sprak in de persconferentie kerken aan om te doen waartoe ze geroepen zijn: omzien naar
elkaar. Laten we inderdaad elkaar niet uit het oog verliezen en daaraan met kleine gebaren van aandacht vormgeven.
Voor elkaar en voor onszelf blijven we bidden, deze keer met woorden van broeder Roger van Taizé:
Geest van troost,
bij u ontdekken we
dat we nooit helemaal eenzaam zijn,
omdat u in ons
een voortdurende verbondenheid
onderhoudt met God.

Bij de kinderdienst van 8 november
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?
De kerk zit ‘vol’ met kinderen, natuurlijk binnen de
toegestane regels. Het is erg leuk om te zien dat
kinderen zonder hun ouders naar de kerk komen.
De zangers zijn deze zondag ook niet ouder dan 12
jaar. Ik verheug me op de dienst, té lang hebben
we elkaar niet in de kerk gezien. Ik hoop dat alle
thuiskijkers met ons meegenieten!

Op weg naar de laatste zondag van het kerkelijk
jaar
Op zondag 22 november gedenken we in de avonddienst onze
overledenen. We noemen de namen van wie in het afgelopen
kerkelijk jaar zijn overleden, maar noemen ook degenen die
we blijvend gedenken, mensen die met ons leven verbonden
zijn en blijven. Ook dat zal dit jaar anders dan anders zijn. Er is
niet veel plek voor gemeenteleden.
We hebben gezocht naar mogelijkheden om op die dag toch
stil te zijn, in verbondenheid met elkaar en met onze
geliefden.
De kerk is op die zondagmiddag open van 15.00 tot 17.00 uur.
Verscheidene musici zorgen tijdens die uren voor een
muzikale bijdrage in de sfeer van de dag. Er is gelegenheid een
kaars te ontsteken als moment van gedachtenis. Er zullen
briefjes zijn om namen van geliefden op te schrijven. Die
briefjes zijn om namen van geliefden op te schrijven. Die namen krijgen - met alle brandende kaarsen - een plek in de
namen krijgen - met alle brandende kaarsen - een plek in de
avonddienst, die natuurlijk te volgen is via livestream.
avonddienst, die natuurlijk te volgen is via livestream.
We hopen dat u de gelegenheid neemt binnen te lopen, te luisteren naar muziek, stil te zijn en een kaars aan te steken
We hopen dat u de gelegenheid neemt binnen te lopen, te
voor wie niet vergeten wordt. Zo hopen we samen te gedenken.
luisteren naar muziek, stil te zijn en een kaars aan te steken
voor wie niet vergeten wordt. Zo hopen we samen te
Annette Driebergen
gedenken.

Van de kerkenraad________________________________
Gemeenteavond 24 november
Dinsdagavond 24 november vindt de gemeenteavond plaats.
Tijdens de startzondag hoorden we over de dans van de
spreeuwen en hoe zij richting vinden door elkaar goed in de
gaten te houden.
We bespreken deze avond hoe we daar als gemeente mee
om kunnen gaan, zeker in deze tijden.
De kerk in coronatijd zal ook aan bod komen, evenals missionair
kerk-zijn.
In verband met de gedeeltelijke lockdown vindt de
gemeenteavond digitaal plaats. Het begint om 20.00 uur
en zal tot 21.15 uur duren.
Wilt u deelnemen? Meld dit bij de scriba
(scriba@ontmoetingskerk.nl).
U ontvangt dan de link naar de digitale vergadering.
Al is het op een andere manier dan we gewend zijn, het is goed
om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan.
Graag tot ziens op 24 november!

Aanmelden kerktijd.nl
Heeft u zich al aangemeld bij kerktijd.nl? Vanaf volgende week werken we met dit uitnodigingssysteem.
Voortaan worden aan het begin van elke week de uitnodigingen verstuurd voor de dienst van de komende zondag.
Voor de dienst van 15 november gaan de uitnodigingen dus over een paar dagen de deur al uit!
Eenmalig aanmelden
Wilt u kerkdiensten bijwonen? Dan meldt u zich eenmalig aan via deze link:
https://app.kerktijd.nl/member/register/8cf5c223-06a5-4cd3-b5dc-934ae9db5401
Kerktijd.nl stuurt uitnodigingen op basis van een roulatiesysteem, dus iedereen heeft evenveel kans om een kerkdienst
bij te wonen. Het aanmelden voor kerkdiensten via de website komt te vervallen.
Vragen?
Lukt het niet of heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de scriba (scriba@ontmoetingskerk.nl).
Met vriendelijke groet,
Gerdien van Mourik
Scriba Ontmoetingskerk Noordeloos

Voor de jeugd_____________________________________
Zit je in groep 5 t/m 8? Dan heb ik jouw hulp nodig!
Weet je nog dat vóór de coronaperiode er een collectezak langs
kwam in de kerk? Hier deed je dan wat geld of een bonnetje in,
wat je waarschijnlijk van je vader of moeder kreeg. Misschien
wist je ook heel vaak niet waar het geld voor bedoeld was, maar
je deed het gewoon. Nu kun je geld of een bonnetje bij de uitgang
van de kerk in een collectezuil doen. Maar dan blijft nog steeds de
vraag, waar is dat geld eigenlijk voor? En wie bepaalt wat er met
dit geld wordt gedaan?
Je hebt vast wel eens van de kerkenraad gehoord, ook ik zit daarin als (jeugd)diaken. Je zult begrijpen dat ik
dus iets voor de jeugd doe, maar wat is een diaken? Wij zitten, zoals dat heet, in de kerkenraad, net zoals
ouderlingen en kerkrentmeesters. Als je niet precies weet wat dat zijn, dan kun je dat vast eens aan je ouders
vragen. Maar de taak van een diaken bestaat grotendeels uit het inzamelen van geld en het uitgeven daarvan.
Dus we zamelen in de kerk bijvoorbeeld geld in voor slachtoffers van overstromingen of vluchtelingen en wij
zorgen dat dit geld bij de goede organisatie terecht komt. Maar zo zorgen we ook graag voor mensen
dichterbij huis, omdat we bijvoorbeeld geld of boodschappen inzamelen voor de Voedselbank. Als jeugddiaken
zijn er de laatste 2 jaar ook al meerder acties geweest die speciaal door of voor de jeugd waren, zoals actie
schoenendoos en de vakantietas voor kinderen uit de regio waarvan de ouders niet veel geld hebben.
De diaconie is dus altijd op zoek naar goede doelen waar we als kerk geld aan kunnen geven, omdat we als
kerk graag mensen helpen die het moeilijker hebben als wij. Maar jullie zullen begrijpen dat het kiezen van een
goed doel niet altijd makkelijk is. En daarom hoop ik dat jullie mij daar eens bij willen helpen. Volgende week
zondag 15 november willen we namelijk graag collecteren voor een doel dat júllie gekozen hebben!
Om jullie een beetje op weg te helpen, hier een paar voorbeelden:

Of ken jij nog een ander mooi doel? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mij een mailtje stuurt:
diaconie@ontmoetingskerk.nl of een app’je: 06-55768682.
Ik ben heel benieuwd naar jullie ideeën en ik hoop wat van jullie te horen!
Paula Buizert (jeugddiaken)

