
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 23 juli 2021  no. 29 

 

     De diensten 

      
 
 

Diensten 
Zondag 25 juli 
09.30 u dienst met doventolk 
Ds. C. van de Vate uit Culemborg  
Collecte voor de kerk 
 

Volgende week  1 augustus 
09.30 u ds. W. Bisschop uit Breda 
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/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Bartha Nieuwland 
 

Lector 
Arie van Mourik 
 

Kerkbloemen 
 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij 
de doopouders Doris en Aldwin 
Korevaar-Lodder. 
 

Jarig in juli 
28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer 
 

Collecte voor de kerk 
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. 
 

 

Lief en leed  
 

Voor Jan van der Meulen komt er na zes 
weken een eind aan zijn ziekenhuisopname. Dit 
weekend mag hij terug naar huis. Wat een 
heerlijk bericht! Voorlopig krijgt hij thuis via 
een infuus wat nodig is en mogelijk komt er 
een vervolgverblijf in het ziekenhuis, maar voor 
nu voelt deze thuiskomst als een verhoring van 
gebeden. Wat mooi dat Jan en Fie zich 
gesteund voelen door God. Ze houden vast aan 
hun lievelingspsalm 121: Mijn hulp is van de 
Heer. Wij zijn blij met de blijden! 
 

Als alles gaat zoals gepland is, ondergaat Joke 
Blom komende vrijdag een ingrijpende 
operatie. Ze ziet ernaar uit. We leven mee met 
Joke en Jan en wensen hun sterkte, nabijheid 
van God en mensen en na de operatie geduld 
voor herstel. 
 

Riet en Peter Baan moesten afscheid nemen 
van een geliefde zus en schoonzus uit de 
familie Rouwert Boer. Natuurlijk is er verdriet, 
maar ook vrede om haar hoge leeftijd. We 
denken aan hen.  
 

Naast zorgen in onze eigen kring blijven onze 
ogen gaan naar de wereld rondom ons, in het 
klein en in het groot. We bidden met Jaap 
Zijlstra dit gebed, om een open hart. 
 

Help ons een licht te zijn 
 
Help ons, Genadige, 
om op U te lijken, 
niet dubbelhartig 
en niet sprekend met twee tongen 
maar mensen uit één stuk, 
hecht in de liefde, 
onbreekbaar in de trouw; 
help ons een licht te zijn, 
een zon voor anderen, 
een zegen, ook voor onszelf. 
 

Annette Driebergen 
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Uit de past 

 

We gedenken Geert de Jong 

 

Bij zijn afscheid in de Ontmoetingskerk lazen we Psalm 121 over de God die mensen beschermt, en een gedeelte uit 
Romeinen 8 waaruit klinkt dat God van zijn mensen houdt. Die zekerheid hebben we ook uitgesproken over het leven van 
Geert. We geloven dat hij bij God is thuisgehaald.  
Het leven zal anders worden voor zijn gezin, voor Wilma, Marjolein, Jorian en Christiaan. We bidden voor hen om troost en 
nabijheid van God en mensen.  

 

Annette Driebergen 
 
 

 

Terugblik op vergadering kleine kerkenraad 12 juli 2021 
 
12 juli hield de kleine kerkenraad de laatste vergadering voor de zomervakantie. Onderstaande zaken kwamen onder meer 
aan bod.  
 
Heilig Avondmaal 
De diaconie treft voorbereidingen om het Heilig Avondmaal op een hygiënische manier te kunnen vieren. We bespraken de 
mogelijkheden van kleine bekertjes en mooie trays om deze in te plaatsen.  
 
Missionair kerk-zijn 
We spraken over de plannen om de inrichting en uitstraling van de jeugdruimtes aan te pakken. Missionair kerk-zijn 
betekent namelijk ook dat de ruimtes in je kerk uitnodigend zijn, dat iedereen zich daar thuis en welkom voelt. Er zijn 
mooie plannen om voor een stoere, uitnodigende en warme uitstraling van de ruimtes. Tegelijkertijd moet het praktisch 
zijn. Iedereen was enthousiast over de plannen, dus we besloten hiermee verder te gaan.   
 
Gedachtenisplaat  
De gedachtenisplaat voor de druppels van de dopelingen is vol. We vinden het belangrijk dat de druppels in de kerk blijven 
en besloten om een nieuwe plaat naast te laten plaatsen naast de huidige. De kruisjes blijven niet in de kerk, die worden 
een jaar na het overlijden bij de nabestaanden gebracht ter gedachtenis. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van onze predikant  

Op 11 juli overleed onze broeder in Christus Geert de Jong. Geert is 62 jaar geworden. 
Vorig jaar werd duidelijk dat hij longkanker had. Na de eerste behandelingen leek het 
de goede kant op te gaan, maar dat bleek helaas van korte duur. Geert moest zich 
voorbereiden op afscheid van het leven. Het kostte hem veel om zich daaraan over te 
geven.  
 

Het leven was voor Geert niet echt eenvoudig. Deels kwam dat door eigen keuzes en 
deels door zijn familiegeschiedenis en karakter. Geert was geen mens van veel 
woorden of van warme bewogenheid. Zijn liefde kon hij kwijt in de moestuin en in 
aandacht voor zijn kippen. Wie tussen de regels van zijn leven leerde lezen, ontdekte 
achter zijn manier van doen zorg en bezorgdheid voor zijn gezin. Rond zijn afscheid 
deelden we herinneringen met elkaar. Zo kwam er nieuw zicht op Geert, juist naast die 
moeilijke laatste periode van ziekte, pijn en lijden.  
   
 

Vakantie 
Vanaf vandaag heb ik vier weken vakantie. Vanaf 23 augustus ben ik weer beschikbaar voor het werk in de gemeente. 
Voor pastorale zaken kunt u terecht bij de wijkouderling. Wie dringend een predikant nodig heeft, kan contact opnemen 
met onze scriba Gerdien van Mourik (0183-581080 of 06-23601471) of met voorzitter Rudolph de Jong (06-51183010). Zij 
weten de weg. Een goede zomer gewenst! 
 
Annette Driebergen 
 


