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     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 5 september 
09.30 u. ds. H. Faber van der 
Meulen uit Dordrecht 
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. 
 

Volgende week 12 september 
09.30 u. viering Heilig Avondmaal 
o.l.v. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor het project 
 
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 
Bartha Nieuwland 
 

Lector 
Arie van Mourik 
 

Kerkbloemen 
De bloemen zijn gebracht bij 
iemand die niet hier vermeld  
wil worden. 

 
 

Koffieschenken  
(Alleen bij mooi weer) 
Conny van Tussenbroek en  
Caroline Vreugdenhil. 
 

Collecteopbrengst 22-8 
Aardbeving Haïti: € 1224,20 

Uitzending kerkklokradio 
8 september verzorgt Arie Slob van 
21.00 tot 21.15 uur een meditatie 
over een Afscheidsgroet. 

 

 

Lief en leed  
 

We leven mee met Jan en Fie van der Meulen 
en Marjan en Dick de Bruijn en hun gezinnen. 
In Dokkum is hun moeder en oma overleden 
op de gezegende leeftijd van 97 jaar. Er is 
dankbaarheid voor haar lange leven en 
natuurlijk ook verdriet om wat voorbij is. We 
wensen hun troost en nabijheid van God en 
mensen in deze dagen van afscheid.  
 

Verder noem ik geen namen rond verdriet en 
zorgen, maar die zijn er volop. In de gemeente 
en daarbuiten. Laten we blijven bidden voor 
elkaar, voor wie tobt met het leven, voor wie 
zich zorgen maakt om gezondheid, voor wie 
verdriet heeft om wat niet meer is. Ik vond 
deze woorden om moed en kracht, opnieuw 
van ds. Harmke Heuver: 

 

Wek in ons de moed 
om de nacht in te gaan 
met haar zorgen en schaduwen, 
om de nacht aan te gaan 
en uit te zien naar morgen. 
 

Wek in ons de kracht  
om de dag in te gaan 
vol taken en plannen, 
om de dag aan te gaan 
en zin te krijgen in wat komt. 
 

Wek in ons het verlangen 
om het leven in te gaan 
met haar diepten en haar hoogten, 
om het leven aan te gaan 
en te weten: U bent daar. 
 

Wek in ons vertrouwen 
om onszelf aan te zien 
met milde ogen als van U, 
om te zien: de liefde, de vriendschap, 
de moed, de kracht, het verlangen. 
Amen 

 

Annette Driebergen 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

Uit de past 

 

Bij de komende diensten op 12 en 19 september 
 

 
Dwars daar doorheen hopen we de kracht van dit sacrament te ervaren. Wie thuis meeviert en meeleeft, is uitgenodigd zelf 
brood en wijn klaar te zetten.  
Ik heb bij de komende viering twee vragen: 
- Heeft u de viering van de Maaltijd van de Heer gemist?  
- Wat betekent de Maaltijd van de Heer voor u?  
Ik hoor graag uw antwoord, dat – natuurlijk anoniem – in de dienst terug zal komen.  
 
 

 
 
Dat doen we op genoemde datum, net als vorig jaar op twee locaties: in de kerk én in het Noorderhuis. Via kerktijd.nl zullen 
zoveel mogelijk gemeenteleden worden uitgenodigd, zodat er ruimschoots gelegenheid is samen een start te maken. 
Belangrijk is dan wel dat iedereen is aangemeld voor Kerktijd. Op onze website ziet u hoe u dat kunt doen. Voor wie dat 
ingewikkeld is, helpt onze scriba Gerdien; bel haar gerust.  
In de startdienst zullen we voor het eerst weer met elkaar zingen! We denken dat dat ondertussen een verantwoorde keuze 
is. Met dank aan alle zangers van de afgelopen periode, want ook met hen hebben we de lofzang gaande gehouden! Tegelijk 
verlangen we naar echte samenzang. 
Op de Startzondag gaat ook de KinderWoordDienst weer van start. Wat zal het fijn zijn om weer gezinnen met kinderen in de 
kerk te zien! 
 

De startdienst staat in het teken van het jaarthema ‘Van U is de toekomst’. Ook daarover heb ik vragen, waarvan de inbreng 
een plek krijgt in die dienst: 
- Heeft u een foto/schilderij/beeld waarmee het jaarthema zichtbaar wordt? Op welke manier?  
- Is er een gedicht/tekst/gedachte/lied dat u met het jaarthema associeert? Hoe?  
Ik kijk vol spanning uit naar antwoorden! 
 
 

 
 
 
Annette Driebergen 

 
 
 

 

Van onze predikant 

Ik heb de primeur: de nieuwe Kerkgids is klaar! In de komende weken valt hij bij alle gemeenteleden op de mat. Het is weer 
een prachtig exemplaar met vooral waardevolle informatie over de gemeente. Neem vooral de tijd om het boekwerkje 
rustig door te nemen. 
 
 

Volgende week zondag, 12 september, zullen we met elkaar de 
Maaltijd van de Heer vieren. Dat is voor het eerst in heel lange tijd. 
Tijdens onze digitale diensten is er zo nu en dan wel aandacht voor 
de Maaltijd geweest en zijn we uitgenodigd om thuis mee te vieren, 
maar samen in de kerkzaal is lang geleden. Natuurlijk zal het anders 
zijn dan anders. We zijn als gemeente niet compleet, dat blijft 
wekelijks voelbaar en zichtbaar.  We blijven op afstand, we drinken 
niet uit één beker. 

De week daarna, 19 september, is het Startzondag. Op de zomergroet aan 
gemeenteleden waren we hoopvol gestemd: zouden alle afstandsmaatregelen 
na de zomer voorbij zijn?  
Helaas, zover is het nog niet. Dat betekent dat de mogelijke feestweek moet 
opschuiven naar een later moment dit jaar. Verscheidene mensen hadden 
voor onderdelen in de week al hun medewerking toegezegd, daar zijn we blij 
mee. Op een later moment in het jaar hopen we daar alsnog gebruik van te 
maken.  
Maar natuurlijk starten we het kerkelijk seizoen! 
 



  

 

Een eenzame fiets 

Sinds drie weken staat deze fiets bij de kerk, eenzaam en vergeten.  
Iemand een idee wie de eigenaar is? 

 

 

Van onze predikant 

Bij de peuter- en kleuterdienst op  
12 september 

 
Op 12 september is er  ’s middags om 16.00 uur 
een dienst voor de allerjongsten. De poster 
vertelt ervan.  
 
Wil je er met je kind bij zijn? Stuur mij even een 
mailtje! 
 
In de afgelopen digitale periode hebben we 
ontdekt dat het leuk is tijdens de dienst foto’s 
van kinderen te zien. Zo voelen zij zich nog meer 
betrokken. Vandaar deze vraag: Hoe ziet jouw 
kind eruit op reis? Je foto mag je via Whatsapp 
of e-mail aan mij toesturen. 
 
Annette Driebergen 
 


