
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 13 augustus 2021  no. 32 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 15 augustus 
09.30 u ds. G. van Meijeren uit 
Rotterdam 
De collecte is voor de kerk 
 

Volgende week 22 augustus 
09.30 u ds. R. Abma uit Huizen 
Collecte voor de diaconie 
 
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 
Bert Kruis 
 

Ouderling van dienst 
Gerco den Oudsten 
 

Lector 
Anneke Pantekoek 
 

Kerkbloemen 
De bloemen zijn afgelopen 
zondag gebracht bij Kees en 
Anneke van Vugt. Ze zijn 
verhuisd naar Gorinchem. 
En naar Henk Bovenkerk met  
de hartelijke felicitatie voor  
zijn verjaardag. 

 
 

Jarig in augustus 
18-8 mw. W.K. Slob-Alting 
21-8 dhr. T.C. Hoffman 
 

Koffieschenken  
(Alleen bij mooi weer) 
Anne en Maartje Aantjes 
 

Collecteopbrengst 8-8 
Kerk: € 228,75 

 

Lief en leed  
 

Bij het overlijden van Huib Bor. 
Op Woensdag 11 augustus was de dankdienst 
voor het leven van Huib. Een dienst die het 
leven van Huib kenmerkte. Huib zal zeer gemist 
worden.  
We bidden Ria en de kinderen en de beide 
moeders en allen die Huib lief hadden troost 
en kracht toe. Laten we als gemeente om hen 
heen blijven staan. 
We zullen in de dienst van 22 augustus als 
gemeente Huib gedenken.  
 

Bij het overlijden van Gijs Bos. 
Op zaterdag 14 augustus zal de afscheidsdienst 
van Gijs zijn. Gijs verlangde ernaar om te 
worden thuis gehaald. Zijn gebed is nu 
verhoord. Wij bidden zijn kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen Gods 
troost toe nu zij hun vader en opa moeten 
missen.  
In de dienst van 15 augustus zullen we als 
gemeente Gijs gedenken.  

 
Wel gestorven 

een mens is een mens 

maar wie leefde 

leefde en liefhad 

onvergetelijk 

onaantastbaar 

wel gestorven 

maar niettemin 

een mens is een mens 

niettemin 

voortlevend 

in de harten  

van wie hij beminde 

Tekst: Hans Bouma 
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Uit de past 

 

Marco Ouwerkerk is thuis gekomen uit het ziekenhuis om verder te herstellen na een zware operatie. We wensen Marco 
veel geduld en een voorspoedig herstel toe.  
 

Er zijn meer zorgen binnen onze gemeente  
Zorgen om gezondheid 
Verdriet om gemis 
Eenzaamheid 
Moeite en geduld voor herstel van gezondheid 
 

Wij bidden u Gods nabijheid toe.  
 

Lieve groet aan u allen, Anita Wallaard (ouderling) 
 
 
 

 

Lief en leed  


