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Lief en leed

Organist
Dick van der Garde

Hollandse psalm

Diensten
Zondag 10 januari
09.30 u. ds. D. Bos uit Doetinchem
Collecte voor de diaconie
Zondag 17 januari
09.30 u. ds. Annette Driebergen
Collecte voor de kerk
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.

Vanuit de storm
roep ik tot u, Heer.
De storm die omver gooit
wat vaststond in mijn leven.
De storm die kapotmaakt.
Die mij de adem afsnijdt.
Die met zijn gebulder
mijn zwakke noodkreet overstemt.

Arie Harrewijn

Niemand hoort me,
niemand ziet hoe ik
omvergeblazen word.
Niemand ziet dat de dijken
rond mijn kleine eiland
dreigen door te breken.
Ik ben bang dat ik verdrink.

Kerkbloemen

Ouderling van dienst
Dinie Haag

Jarig in januari
10-1: mw. D. Slob
10-1: dhr. B. Schakel
29-1: mw. E. Oosterbeek-Duijm

Er zijn drie boeketten bezorgd, alle
drie ter ere van een nieuwe woning:
bij de familie Aantjes-Lodder, bij
Suzanne den Ouden en Saqib Zulfiqar
en bij Amber den Toom en Nando
Nieuwendorp

Maar u zult mij horen.
Uw stem zal krachtig
boven de storm uit klinken.
‘Zwijg!’ roept u tegen de wind
en ‘Bedaar!’ tegen de golven
en ze zullen naar u luisteren.
Dan zult u mij helpen
mijn dijken te verstevigen.
Op U zal ik bouwen.
Wat kapotgegaan is,
zal ik opruimen en herstellen.
En wat voor stormen
er ook zullen komen,
ik weet dat ik veilig ben
in de luwte van uw hand.
Greet Brokerhof

Van de penningm

Lector

Collecteopbrengst
De collectes voor de kerk op
31 december en 3 januari brachten
samen € 213,50 op.

Van onze predikant________________________________
Wij gedenken Hans Rol
zzzz

Op 30 december overleed onze broeder in Christus Hans Rol.
Hans is 77 jaar geworden.
De laatste twee maanden van zijn leven verbleef Hans in
verzorgingshuis Pedaja in Hardinxveld. Die maanden waren
afsluiting van een lange periode met steeds minder wordende
gezondheid en mobiliteit. Hoewel Hans daar zelf altijd positief
naar bleef kijken en hoopte op betere tijden, deed het tegelijk
iets met zijn karakter. Hij trok zich terug, letterlijk en figuurlijk.
Hans was een gelovig mens en heeft dat ook uitgedragen.
Zeker in de tijd dat de zonen van Tiny en Hans tot de jeugd
behoorden, was Hans een enthousiast en creatief clubleider
en wist hij het kamp rond Hemelvaart tot grote hoogte te
brengen. Met zijn gitaar en zijn verhalen, maar ook met zijn
geduld en vermogen om echte aandacht voor jongeren te
hebben, heeft hij veel goeds gebracht en denkstof voor het
leven gegeven.
Hans geloofde vast en zeker dat hij een kind van God was,
gered van zonde en dood door Jezus Christus. Hij hield van
Opwekkingsliederen en liederen van Johan de Heer, die
getuigden van lof aan God. Die liederen bleven zijn hart
houden en hij speelde ze op de piano of beluisterde ze via
YouTube.

Bij zijn afscheid lazen we Psalm 121. De belijdenis daaruit stond op de rouwkaart: ‘Mijn hulp komt van de HEER die
hemel en aarde gemaakt heeft’. In dat vertrouwen hebben we Hans uit handen gegeven en in het graf gelegd, in het
geloof dat hij is thuisgekomen bij God. Laten we blijven bidden voor Tiny en haar kinderen en kleinkinderen in dit
verdriet.
Annette Driebergen

Update Kerk-TV____________________________________
Storing Kerk-TV
Afgelopen zondag zijn er veel reacties binnengekomen dat de dienst halverwege vastliep. De oorzaak bleek niet te liggen
aan uw of onze apparatuur, maar er was een algemene storing bij de website www.kerkdienstgemist.nl. Uiteraard
kunnen wij tijdens de dienst geen bericht meer uitsturen naar de gemeente dat er een storing is, maar als het nog een
gebeurt dan kunt u dit zelf ook controleren. Mocht u in de toekomst het idee hebben dat er iets niet klopt aan de
uitzending, dan kunt u dit checken via de volgende link: https://support.kerkdienstgemist.nl/news
Kerk-TV bekijken op uw televisie
Er zijn meerdere mogelijkheden om de dienst te volgen: op uw telefoon, op uw tablet of laptop en via uw televisie.
Mocht u nu een prachtige smart TV hebben, dan moet ik u toch teleurstellen, want het is niet mogelijk om via de TVbrowser Kerkdienst Gemist te bekijken. Smart TV's worden door Kerkdienst Gemist niet ondersteund, vanwege het feit
dat er nogal veel verschillende soorten smart tv's zijn die allemaal op een eigen platform draaien.
Maar als alternatief is het wel mogelijk om de app van Kerkdienst Gemist te downloaden (zie onderstaand logo) op uw
telefoon of tablet en deze naar uw TV met HDMI aansluiting te casten met behulp van een Chromecast. Wellicht heeft u
nu geen idee waar ik het over heb of heeft u problemen om dit aan de praat te krijgen. In het eerste geval is er vast wel
een familielid, kennis of handige buurjongen die u hiermee kan helpen. Bij eventuele problemen kunt u ook de volgende
link raadplegen: https://support.kerkdienstgemist.nl/articles/informatie-voor-de-kijker-luisteraar.

Jan Vink

Jarig in coronatijd__________________________________

Je verjaardag vieren nu in coronatijd is natuurlijk niet zo leuk als anders. Daarom gaan we verder met de kleine attentie
voor kinderen en jongeren op hun verjaardag. Daarnaast is het natuurlijk altijd leuk om post te krijgen op die dag. Wil je
een kaartje sturen? Mail dan naar elsbethstravers@live.nl voor de lijst kinderen/jongeren die de komende tijd jarig zijn.
Zo maken we de verjaardagen toch tot een super feestelijke dag!

