
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 6 juli 2021  no. 31 

 

     De diensten 

      
 
 

Diensten 
Zondag 8 augustus 
09.30 u dhr. K. Bos uit Goes 
Collecte voor de kerk 
 

Volgende week  16 augustus 
09.30 u ds. G. van Meijeren uit 
Rotterdam 
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. 
 
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 
Peter Veen 
 

Ouderling van dienst 
Gerco den Oudsten 
 

Lector 
Arie van Mourik 
 

Kerkbloemen 
Zondag zijn er drie boeketten 
bezorgd bij drie jarigen:  
Mw. Jannie de Vries,  
Mw. Mieke Boer 
en bij dhr. Damsteeg. 
Nog van harte gefeliciteerd!  
 

 
 
 

Jarig in augustus 
10-8 mw. Janneke de Bruijn 
18-8 mw. W.K. Slob-Alting 
19-8 dhr. G. Bos 
21-8 dhr. T.C. Hoffman 
 

Koffieschenken  
(Alleen bij mooi weer) 
Kees en Anneke van Vugt 
 

Collecteopbrengst 1-8 
Diaconie € 395,60 

 

Lief en leed  
 
Donderdag kregen we het droevige bericht 
dat Huib Bor geheel onverwachts is 
overleden. 
Niet te bevatten dat Ria, Simon, Marieke 
en hun dochtertje Isa, Rene en Sabine 
zonder Huib verder moeten. 
We denken ook aan de moeders mw. Bor 
en Sijgje van Gils. En aan Teus, Aria en 
Alien en verdere broers en zussen. We 
bidden hun de nabijheid  van God toe. 
Nadere informatie over de afscheidsdienst 
volgt via een extra gemeentebrief. 
 

Ik sluit af met een gebed uit het boekje 
‘Help ons U te vinden’ van de PKN 
 

We zoeken troost bij U,  
Vader in de hemel, 
omdat we hier met lege handen staan,  
machteloos zijn. 
Omdat we geen woorden hebben 
sprakeloos zijn  
bij wat er gebeurd is.  
Vervul ons met uw Geest,  
Uw Trooster. 
Bemoedig ons 
Zodat we het uithouden  
En kunnen doen wat nodig is. 
In Jezus’ naam.  
 
Amen  
 
 
 

Conny van Tussenbroek 
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Uit de past 

 

Joke Blom is weer thuis na haar operatie.  
Ook bij Marco Ouwerkerk is de operatie geslaagd. Beiden zijn daar hij heel blij mee.  
 

Wie Marco een kaartje wil sturen: 
Maasziekenhuis Pantein 
Afdeling C2 , kamer 251 
Postbus 55  
5830 AB Boxmeer 
 

Joke en Marco veel geduld bij het herstel. 
 

Janneke de Bruijn is dinsdag 10 augustus jarig. Het is een jubileumjaar want Janneke wordt 50 jaar!  
Janneke, we wensen je een hele fijne dag.  
 

Dank 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vriendelijke  
gelukwensen ter gelegenheid van mijn 80e verjaardag op  
2 augustus. 
Vriendelijke groet, 
Henk Bovekerk sr 
 

Bedankt Inie, 
Je was me voor met je stukje! Ik dacht nog even, misschien bedenkt  
ze zich nog… Maar nee, je overschrijving is echt.  
Ik begrijp dat je je al een beetje thuis voelt in je kerk in Gorinchem. 
Onze kerk bedankt je voor al het werk, dat je gedaan hebt. Voor je enthousiasme,  
je creativiteit, je inzet enz.. 
We hopen je nog wel af en toe in onze kerk te zien. 
We wensen jou veel plezier in je nieuwe kerk in Gorinchem. 
Het ga je goed, Inie! 
Namens de kerk, je wijkouderling Ans van Vuren. 

 

Column___________________________________________ 
 

Psalmdynamiek 
 
Zoals gewend bij een dienst met als voorganger onze oud-predikant, annex kerkvader, komt ook deze keer de natuur met 
bijbehorende psalm ruimschoots aan bod. Altijd fijn, omdat de psalmen nogal eens ondergewaardeerd worden. Als kind 
moesten wij er wekelijks één opdreunen om te onthouden terwijl ze heden ten dage aan kinderen juist nogal  eens 
‘worden onthouden’ omdat we de taal ervan te ontoegankelijk vinden. Wordt het niet hoogtijd iets aan die taal en uitleg te 
verbeteren?  Straks wordt het belang ervan met uitsterven bedreigd. Doen we het nageslacht hiermee niet te kort? Hoe 
kunnen ze later weten hoe de zo broodnodige troost en rijkdom ervan te ervaren? Terwijl het leven in alle facetten erin 
terug te vinden is… Samen met de wonderen en almacht van God, juichend te ervaren in de hele schepping! Veel dingen, 
als kind geleerd, krijgen later pas waarde… 
 

Donkere wolken pakken samen, in de verte klinkt gerommel. Het begint  met mooie witte teddyberenwolken, slechts 
herauten voor het zwaardere (z)werk. De zon schijnt nog, maar gaat steeds meer steken. Binnenshuis ruik ik de 
schoorsteen, ook het huis kondigt regen aan. Een van de charmes van een ouder huis. Ik houd zo van de stilte voor de bui, 
al wat groeit wacht reikhalzend, de sfeer, dynamiek de opbouwende spanning. Het gerommel dat aanzwelt, er valt een 
minuscuul druppeltje….. Dan gaat het waaien, wat een bladeren opeens… Hallo, het is nog geen herfst! De bui die 
kletterend losbarst, loodrecht hierboven. IJskoude druppels tintelend op het blote vel…. Een halfuur later een dampende 
weg onder de stralende zon… Het is heerlijk onder het afdak bij het moestuintje. Ik maak geluidjes om de dagelijks in de 
namiddag om dezelfde tijd langs zwemmende zwaan te lokken. Kwam er echt even reactie? In ieder geval hield hij even 
in… 
Hoe kan ik  morgen dit alles zomaar een paar weken achter laten, met vakantie gaan?  

Lief en leed  

 
UITZENDING KLOKRADIO 
Woensdagmorgen a.s. van  
10.30 tot 11.00 uur verzorgt  
Arie Slob de meditatie in het 
programma van de lokale omroep 
Klokradio, over het thema  
Mens en natuur. 

 
 



Maar zoals de wijze man van Spreuken wist: ‘Een mens uit een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust’, dus 
natuurlijk, we gáán gewoon… 
‘Kijk, een rode wouw, daar zelfs drie! Een dag later rijden we tussen de stralende zonnebloemvelden, zo bijzonder, met  
elk van die bloemen naar de zon gericht! Frankrijk, het land dat alles heeft, dat overvloeit van melk en honing, met 
overweldigende natuur en majestueuze rotsen langs de Tarn, verhalen een oergeschiedenis. ‘Heer hoe heerlijk is Uw naam!’ 
Het is niet zo warm als anders dus we kunnen uren lopen! Ik vertel het grote kruisbeeld aan het begin van het dorp  
dat Hij toch echt is opgestaan, hier niet meer hoeft te hangen… Als even later de torenklok 12 uur slaat,  valt me opnieuw  
op dat de kerkklokken hier in het zuiden echt een paar octaven hoger beieren dan bij ons. 
 
Roos 
 

 

 


