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Diensten: 
Oudejaarsavond 
19.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
Zondag 3 januari 2021 
09.30 u. Dienst met doventolk  
o.l.v. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor  ? 
 
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. 
 

31-12 Collecte voor de kerk 
Oudjaarsavond 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. 
 
 

 

 
 

 

Organist 
31-12: Rudolph de Jong 
3-1:     Pim Lodder 
 

Lector 
31-12: Anneke Pantekoek 
3-1:     Conny van Tussenbroek 
 

Ouderling van dienst 
31-12: Rudolph de Jong 
3-1:     Arie Slob 
 

Jarig in januari 
5-1: dhr. A.L. Vertooren 
5-1: mw. A.G. van Vugt-van Veelen 
7-1: mw. J. Bak-Paulus 
10-1: mw. D. Slob 
10-1: dhr. B. Schakel 
29-1: mw. E.  Oosterbeek-Duijm 
 

Kerkbloemen 
 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij 
Hans Hoffman met de hartelijke 
felicitaties voor zijn verjaardag. 
En naar Marijke Buizert en  
Robert Scheuber  en hun kinderen, 
want zij zijn verhuisd. 

 

 

Lief en Leed 
Vorige week schreef ik over de moeilijke 
beslissing voor Hans en Tiny Rol. Wat is het 
dan overrompelend snel dat ik nu een heel 
ander bericht moet schrijven: vandaag, 30 
december, is Hans overleden. Thuisgekomen 
bij God. Dat besef dringt nog maar langzaam 
door. We bidden voor Tiny en haar gezin in 
deze dagen van afscheid om kracht, troost 
en nabijheid van God.  
We nemen in de Ontmoetingskerk afscheid 
van Hans in een besloten viering. Verdere 
gegevens over de afscheidsdienst hoort u in 
de komende dagen. Natuurlijk kunt u die 
dienst via de livestream thuis volgen.  
 
Er zijn op dit moment verscheidene 
gemeenteleden besmet met Covid-19. Voor 
de een zijn de klachten wat heftiger dan 
voor de ander. Sterkte gewenst met de 
dagen in afzondering en quarantaine en 
natuurlijk: beterschap. We ontdekken weer 
dat de nieuwe lockdown niet voor niets is. 
 
We kunnen als Ontmoetingskerk terugzien 
op bijzondere, enerverende Kerstdagen, die 
- zeker dankzij de Kerstafette - de 
saamhorigheid hebben bevorderd. Het 
enthousiasme van veel mensen, de inzet aan 
alle kanten van kerkenraad, kosters, 
jongeren, technici en meedenkers was 
hartverwarmend.  
 
Mede namens Ad wil ik iedereen hartelijk 
danken voor de welgemeende wensen rond 
de feestdagen. Het doet goed de 
betrokkenheid op elkaar ook op deze manier 
te ervaren! Voor zover het lukt, zal ik 
volgende week wat vakantiedagen van 2020 
opmaken.  
 
De OntmoetingsKerstafette werd afgesloten 
met een prachtig nieuw lied, vast ook 
binnenkort door onze zangers te zingen. Die 
woorden wil ik ons allemaal meegeven voor 
de komende jaarwisseling, op weg naar een 
nieuw, onzeker en hoopvol 2021!         
 

 

 

 

 

God zal met je meegaan  
als licht in je ogen  
als lamp voor je voet,  
als hand op je hoofd  
en arm om je schouder,  
als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je 
hart,  
als stem die je uitdaagt  
en woord dat je voorgaat. 
 

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 onze predikant________________________________ 
 
Bij de diensten rond de jaarwisseling 
 
Oudejaarsavond, 19.30 uur: 
 
Om inspiratie te zoeken stuurde ik via Whatsapp een berichtje de wereld in met drie vragen:  
- Hoe kijk je persoonlijk terug op 2020? 
- Wat heeft dit jaar met je geloofsleven gedaan? 
- Wat hoop je mee te nemen naar 2021? 
Ik kreeg een overweldigend aantal reacties, van kort tot zeer uitgebreid. Ik ben er dankbaar voor, want er is veel 
gedeeld. Iets ervan krijgt een plek in deze dienst.  
We lezen op deze avond uit Prediker 1: 2-11. Daar klinkt een nuchtere stem. We laten ons door Prediker helpen in ons 
terugkijken én vooruitzien.  
Het thema: ‘Eb en vloed’. 
 
3 januari, 9.30 uur 
 
Nu Prediker op Oudjaar openligt, gaan we op de eerste zondag van het nieuwe jaar met dit boek verder. Dan lezen we 
wellicht de meest bekende woorden eruit: Er is een tijd om …., ooit gezongen door The Byrds in het lied Turn, turn, 
turn. Je vindt ze in Prediker 3: 1-15. Kunnen we met die woorden hoopvol het nieuwe jaar instappen? Ik geloof van wel.  
Het thema ‘Vertrouwen voor vandaag en morgen’.  
 
Annette Driebergen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom op zondag 

Op de eerste zondag van 2021, 3 januari, is er weer 

gelegenheid elkaar digitaal te ontmoeten.  

Een mooie gelegenheid elkaar alle goeds voor het 

nieuwe jaar te wensen en bij te praten. De eerste 

keer (6 december) was verrassend en gezellig. Doe 

je mee?  

De formule: iedereen zorgt zelf voor koffie, 

eventueel met iets lekkers, zet laptop of tablet aan 

en ontmoet andere gemeenteleden.  

Aanmelden gaat via zoom@ontmoetingskerk.nl 
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