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     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 12 september 
09.30 u. viering Heilig Avondmaal 
ds. Annette Driebergen 
16.00 u. Peuter- kleuterdienst 
ds. Annette Driebergen 
Collecte voor het project 
 
Volgende week 19 september 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
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 
09.30 u: Peter Veen 
16.00 u: Rudolph de Jong 
 

Ouderling van dienst 
09.30 u: Henny Kool 
16.00 u: Jonneke Verhaar 
 

Lector 
Sanne van Wijk 
 

Kerkbloemen 

 
De bloemen zijn gebracht bij  
mw. Joke Blokhuis, ter 
bemoediging. 
 

Koffieschenken  
(Alleen bij mooi weer) 
Arjan Verhaar en 
Annemarie Ebbendorf 
 

Collecteopbrengst  
29-8 Kerk: € 325,35 
5-9   Kerk: € 303,10 

 

Lief en leed  
 

Vol dankbaarheid melden Anneke den Ouden 
en Eric Looijen de geboorte van hun zoon 
Thom, broertje van Stef. Thom is geboren op 6 
september. Ook vanaf deze plek van harte 
gefeliciteerd met zijn komst in jullie midden. In 
die felicitaties betrekken we ook de andere 
familieleden. We hopen dat Thom mag 
opgroeien als gezegend mensenkind onder 
Gods zon. 
 

In de afgelopen periode zijn - door verhuizing - 
Patricia, Larissa, Delphine en Marilou van der 
Grijn lid geworden van onze gemeente. Hun 
adres, voor ons niet onbekend, is al te vinden 
in de nieuwe Kerkgids. We heten jullie van 
harte welkom en hopen dat jullie je thuis 
voelen en je weg in de gemeente zullen 
vinden! 
 
In een nieuw boekje van de Protestantse Kerk 
(U die voor mij uitgaat) las ik het volgende 
gebed van Janneke Nijboer: 
 
Gebed voor doeners  
 
God, leer mij wachten, waar ik wil beginnen. 
Leer mij loslaten, waar ik wil vasthouden. 
Leer mij ontvangen, waar ik wil geven. 
Leer mij rustig worden, waar ik me druk wil 
maken. 
Leer mij ontspannen, waar ik me wil inspannen. 
Leer mij slapen, waar ik wil waken. 
Leer mij ruimte geven aan de Geest,  
waar ik de Geest wil sturen. 
Leer mij geloven dat U in mijn leven bent 
en ik in de Uwe, zolang uw toekomst duurt.  
 
 
Annette Driebergen 
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Uit de past 

 

Bij de diensten  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 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?  
 
Net als vorig jaar vieren we de Startzondag 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.  
Op vrijdagavond 17 september krijgt u na aanmelding een mailtje met de locatie waar u wordt verwacht.  
Na afloop van de kerkdienst is er gezamenlijk koffie met iets lekkers rond de kerk.  
 
In de startdienst zullen we voor het eerst weer met elkaar zingen! We denken dat dat ondertussen een verantwoorde keuze 
is. Op de Startzondag gaat ook de KinderWoordDienst weer van start.  
Wat zal het fijn zijn weer gezinnen met kinderen in de kerk te zien!  
Volgende week hoort u meer over de inhoud van de dienst. 
 
Annette Driebergen 
 

 
 

Van onze predikant 

Zondagmorgen vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer. Dat is 
voor het eerst in heel lange tijd. Natuurlijk zal het anders zijn dan 
normaal. We zijn als gemeente niet compleet, dat blijft wekelijks 
voelbaar en zichtbaar. We blijven op afstand, we drinken niet uit één 
beker. 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. We lezen uit Jesaja 25: 6-9, waar Jesaja een 
bijzondere maaltijd schetst als visioen van een komende tijd. Dat 
beeld hebben we ook in onze tijd nodig. De Maaltijd die we vieren is 
er alvast een voorproefje van. Dat is dan ook het thema van de 
dienst geworden: ‘Een voorproefje’.  
 
 

Startzondag 
 
Volgende week, 19 september, is het Startzondag. We geven aandacht aan het 
jaarthema ‘Van U is de toekomst’.  
Ik stelde daarover vorige week twee vragen. Die herhaal ik deze keer. Tot nu 
toe is er één antwoord binnengekomen.  
Die bijdrage heeft al een plek in de dienst. Het zou mooi zijn als er meer 
reacties komen, zodat we het thema van alle kanten kunnen belichten.  
 

 

Bij de peuter- en kleuterdienst op zondagmiddag 

 
Zondagmiddag is er om 16.00 uur een dienst voor de allerjongsten.  
We gaan op reis met Abraham. Het zal een korte viering zijn met veel variatie,  
liedjes en een bijbelverhaal. We zien kinderen op reis en denken na over de  
reis van Abraham. 
Heb je je nog niet opgegeven of heb je vergeten een foto te sturen?  
Jullie kunnen er nog bij! Stuur even een berichtje, zodat de stoelen voor jullie  
klaarstaan. Whatsapp is nog open voor foto’s van reizende kinderen.  
Ik verheug me op de dienst! 
 
Annette Driebergen 
 

 

 

 



Beste gemeenteleden, 

De afgelopen twee jaar hebben we het project HELP DE KERK IN SYRIE 
ondersteund. Dank jullie wel voor de vele giften voor dit mooie 
project. Dit project heeft Huib Bor, die toen onze voorzitter was, 
uitgekozen. We gedenken Huib als een betrokken, fijne voorzitter, 
die zich heel wat jaren voor de  
projectcommissie heeft ingezet. 
 

Het nieuwe project is in Moldavië, het armste land van Europa. 
Moldavië heeft 2,66 miljoen inwoners. Het ligt op 4,5 uur  
vliegen van Nederland. In 1990 is het onafhankelijk geworden. 
Het land ligt tussen Roemenië en Oekraïne. 
Onze gemeente gaat drie Kerk in Actie projecten steunen: 
 

De kerk helpt kwetsbare mensen, kinderen worden gezien en zorg  
en aandacht voor kwetsbare ouderen. Regelmatig schrijven we over  
een van de projecten. Bij de gemeentegids vindt u ook een flyer  
over het Moldavië project. Verdere informatie is te vinden op 
www.kerkinactie.nl  U kunt uw bijdrage overmaken op rek.nr. 
NL65RABO 0346 3091 58 onder vermelding project Moldavië  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project 

 

 

 

Geboreneboren 

 

 
 
Aanstaande zondag gaan we na een lange tijd 
weer het Avondmaal vieren.  
Zoals gebruikelijk worden er op deze dag ook 
weer levensmiddelen ingezameld voor de 
voedselbank. 
Denk hierbij aan een pakje thee, lang 
houdbare melk of andere wat langer 
houdbare producten.  
Daarvoor zullen de manden weer gereed 
staan bij het kastje met liedboeken.  
We hopen dat velen weer zullen bijdragen aan 
deze actie en dat ze dit bericht in het 
achterhoofd houden bij het inspecteren van 
het keukenkastje of bij het doen van de 
wekelijkse boodschappen. 
 
Alvast bedankt namens de voedselbank!  
De Diaconie 

     

http://www.kerkinactie.nl/


 

Parenting Teenagers Course 

Na een succesvolle Parenting Children Course, start Hart voor de Waard op woensdag 15 september met een online  
Parenting Teenagers Course. Deze cursus is speciaal voor ouders met tieners in de leeftijd van 11 tot 18 jaar. Deelnemers 
krijgen input om zich te bezinnen op het gezin en opvoeding en er is veel ruimte voor gesprek met andere ouders. 
De inleidingen zorgen voor inspiratie en de gesprekken zijn een bron van herkenning en bemoediging. Een deelnemer die de 
cursus volgde vatte het samen met: “De bijeenkomsten hebben mij enorm geïnspireerd en ervoor gezorgd dat ik een aantal 
zaken nu anders aanpak. Ik heb ervan genoten!” 
 
De tienerfase is een overgangsfase: een kind groeit uit tot een volwassene. Dat brengt veranderingen met zich mee en het 
vraagt van ouders om een andere aanpak. De Parenting Teenagers Course kan daarbij helpen.  
Het materiaal is in Engeland ontwikkeld door Alpha en wordt in vele landen gebruikt. De cursusleiders uit Ottoland, Menno 
en Marianne Bons en Heleen de Groot, zullen de theorie verbinden met de praktijk door ervaringen te delen over het 
opvoeden van hun eigen tieners.  
 
De cursus wordt online gegeven op woensdag 15 en 29 september,  13 en 27 oktober en 10 november.  
Elke avond start om 20:00 uur en eindigt rond 21:30 uur. De kosten bedragen 15 euro per ouderpaar, inclusief werkboek. 
Inwoners van de gemeente Molenlanden betalen slechts 10 euro. Aanmelden en meer informatie: 
www.hartvoordewaard.nl/parentingcourse of neem contact op met Marieke Bor (06-33834727) 

http://www.hartvoordewaard.nl/parentingcourse

