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Organist  
09:30: Peter Veen 
 

Ouderling van dienst 
   Ans van Vuren 

 

  Lector 
  Anneke Pantekoek 
 

Kerkbloemen  
- 
 
Collecteopbrengst 15 aug. 
Kerk:€ 178,15  

 
 

  Koffieschenken  
  (Alleen bij mooi weer) 
  Peter en Mijnie van Wingerden 

 

 

Jarig in augustus: 

21-8 dhr. T.C. Hoffman 
 

 

 
 
 
 
 

De diensten 
Zondag 22 augustus 
09.30 u ds. R. Abma uit Huizen 
Collecte voor de diaconie (Haiti) 
Zie verderop in gemeentebrief! 

 
Volgende week 29 augustus 
09.30 u dhr. J.C. van der Hart uit 
Kampen 
Collecte voor de kerk 
 
De diensten zijn ook rechtstreeks 
te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 
 

 
Lief en leed 
 

Het volgende bericht komt  van de  
dochters van Theo Hoffman. Zij willen dit 
graag met u delen. 
 
Afgelopen week had Theo Hoffman een 
afspraak in het ziekenhuis. De arts heeft 
in dat gesprek aangegeven dat de snel 
terugkerende symptomen helaas geen 
goed teken zijn en dat er daarom geen 
behandelopties meer zijn.  
Theo is sneller moe, maar kan nog wel 
wat rommelen buiten. 
 
Wij wensen Theo, Adrie, hun kinderen 
en kleinkinderen kracht toe, om dit  
samen te kunnen dragen.  
 
Predikant  
Aankomende week zal Annette haar 
werk weer oppakken na een paar weken 
van vakantie.  
 
Gedenken 
Wij gedenken Gijs Bos. 
Zie pagina 2 
 
De wereld 
Wat gebeurt er veel in de wereld en in 
onze maatschappij. De media bericht 
vaak over afschuwelijke gebeurtenissen. 
Voor sommige mensen staat het leven 
(even) stil omdat er in hun leven veel 
gebeurd. De positiviteit is soms ver te 
zoeken. We hebben elkaar zo nodig en 
daarom dit gedicht op pagina 3 
 
Anita Wallaard 

 
 
 
 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

We gedenken Gijs Bos 

 
Wij gedenken Gijs Bos 
 
Gijs werd geboren op 19 augustus 1927. Hij groeide met zijn drie zussen op in het winkelpand 
op Botersloot 12, midden op het dorp en tegenover de kerk. Na de hbs besloot hij om de winkel 

over te nemen waar hij nooit spijt van gekregen heeft. 
 
Op 27 jarige leeftijd trouwde hij met Grieta Brouwer en samen kre-
gen ze 5 kinderen die in hetzelfde huis opgroeiden als hij. 
Gijs was een actief lid van de kerk en van de dorpsgemeenschap, 
hij dacht graag mee. Dit onder meer vanuit zijn rol in de kerken-
raad en in verschillende bestuursfuncties. 
 
In 1991 gingen Gijs en Grieta op de Grotewaard wonen.  
De kinderen waren het huis uit en Floor nam de winkel over. Gijs 
hielp met administratieve klussen wat hij tot een half jaar geleden 
heeft gedaan. Op de Grotewaard was er meer tijd voor tuinieren, 
de krant en het schaken. Met het afnemen van zijn krachten moest 
hij veel uit handen geven, maar het schaken heeft hij tot een paar 
dagen voor zijn overlijden kunnen doen. Dan vergat hij zijn kwalen. 

 
Nadat Grieta in 2013 overleed heeft hij de centrale rol in familie en vriendenkring zonder haar 
vormgegeven. Hij was belangstellend en gastvrij. Velen wisten het touwtje in de brievenbus te 
vinden. 
Gijs maakte er geen geheim van dat hij zelf al een aantal jaren vond dat zijn leven voltooid was. 
Hij bad elke avond dat hij niet meer wakker zou worden om vervolgens toch weer wat van zijn 
dag te maken. Zondag 8 augustus werd zijn gebed verhoord, Gijs is er niet meer en wij geden-
ken hem in dankbare herinnering. 

 

Kerkgids editie 2021-2022 

 

De uitgave kerkgids editie 2021-2022 is aanstaande. 
 
Als u nog wijzigingen heeft, telefoonnummer, email, adres of andere zaken kunt u die nog 
tot en met woensdag 25 augustus doorgeven aan Otto of Elsje. 
Email: ocbijl@gmail.com of elsjedenhartog@gmail.com  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Er moeten mensen zijn 
die zonnen aansteken, 
voordat de wereld verregent. 
 
Mensen die zomervliegers oplaten  
als het ijzig wintert, 
en die zonnebloemblaadjes strooien 
tussen de sneeuwvlokken. 
 
Die mensen moeten er zijn. 
Er moeten mensen zijn  
 
die aan de uitgang van het kerkhof 
ijsjes verkopen, 
en op de puinhopen 
mondharmonica spelen 
 
Er moeten mensen zijn, 
die op hun stoelen gaan staan, 
om sterren op te hangen 
in de mist. 
Die lente maken  
van gevallen bladeren, 
en van gevallen schaduw, 
licht. 
 
Er moeten mensen zijn, 
die ons verwarmen 
en die in een wolkeloze hemel 
toch in de wolken zijn 
zo hoog  
ze springen touwtje  
langs de regenboog 
als iemand heeft gezegd: 
kom maar in mijn armen. 
 
Bij dat soort mensen wil ik horen 
die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN  
dansen 
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan. 
 
Er moeten mensen zijn die op het grijze asfalt 
in grote witte letters 
LIEFDE verven 
mensen die namen kerven 
in een boom 
vol rijpe vruchten 
omdat er zoveel anderen zijn  
 
 

die voor de vlinders vluchten 
en stenen gooien 
naar het eerste lenteblauw 
omdat ze bang zijn  
voor de bloemen 
en bang zijn voor: 
Ik hou van jou 
 
Ja,  
er moeten mensen zijn 
met tranen 
als zilveren kralen 
die stralen in het donker 
en de morgen groeten 
als het daglicht binnenkomt 
op kousenvoeten 
 
Weet je, 
er moeten mensen zijn, 
die bellen blazen 
en weten van geen tijd 
die zich kinderlijk verbazen 
over iets wat barst 
van mooiigheid 
ze roepen van de daken 
dat er liefde is 
en wonder 
als al die anderen schreeuwen 
alles heeft geen zin 
dan blijven zij roepen: 
neen, de wereld gaat niet onder 
en zij zien in ieder einde  
weer een nieuw begin 
zij zijn een beetje clown, 
eerst het hart 
en dan het verstand 
en ze schrijven met hun paraplu 
I love you in het zand 
omdat ze zo gigantisch 
in het leven opgaan 
en vallen 
en OPSTAAN 

Bij dit soort mensen wil ik horen 
die op het tuinfeest in de regen blijven dan-
sen 
ook als de muzikanten al naar huis zijn ge-
gaan. 
de muziek gaat DOOR 
de muziek gaat DOOR 
en DOOR 
 
(Tekst Toon Hermans) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Projectcommissie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De laatste 2 jaar hebben we het project:  
“De Kerk als plek van hoop in Syrië” ondersteund. 
De projectcommissie heeft besloten om met ingang van  
1 september, te stoppen met het ondersteunen van dit  
Project. Er is gekozen voor een nieuw project van Kerk in Actie. 
Het komende jaar willen we div. projecten van  
Kerk in Actie in Moldavië gaan ondersteunen.  
Meer informatie over de nieuwe projecten, vind u in een brief in de 
nieuwe kerkgids. 
 
De stand van de projectbarometer voor het project “De Kerk als plek 

van hoop in Syrië” is €6171,17.  Een heel mooi resultaat! 

Wilt u nog een gift overmaken naar ons project in Syrië, dan kunt u dit 

doen tot 1 september naar rek. no. NL65RABO 03463091, met ver-

melding Project: De Kerk als plek van Hoop. 

Namens Kerk in Actie en de projectcommissie hartelijk dank voor uw 

gift. Projectcommissie 

Noodhulp na aardbeving in Haïti 
De bevolking van Haïti werd afgelopen weekend getroffen door een zware aardbeving. Er zijn min-
stens 1.500 doden en meer dan 7.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 
14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp ge-
start via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun voor Haïti is zeer hard nodig! 

 

In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer 
en elektriciteit. Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk op de plek van bestemming doordat we-
gen zwaar zijn beschadigd. 
Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance. Samen met kerken 
wereldwijd ondersteunen we lokale partners bij het geven van noodhulp. Er is dringend behoefte aan 
tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater. 
ACT Alliance houdt de situatie momenteel in de gaten en ondersteunt lokale partners bij het uitvoe-
ren van snelle behoeftenanalyses in getroffen gebieden. Noodteams bereiden zich voor om ingezet 
te worden.  
Ondersteun dit werk in Haiti door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de  
Diaconie: NL82 RABO 0346 3028 38 
Hartelijk dank!  
Namens de Diaconie  
 

Diaconie  


