
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 17 september 2021  no. 37 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 12 september 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Dienst met doventolk 
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 19 september 
09.30 u. mw. N. Rijneveld-Schep uit 
Lopik 
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 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Rudolph de Jong 
 

Lector 
Conny van Tussenbroek 
 

Kerkbloemen 

 
De bloemen zijn gebracht bij  
Dick van der Garde, ter 
bemoediging. 
 

De kleintjes 
KWD 1-4: Marijke Buizert 
KWD 5-8: Dinie Haag 
Oppasleiding: Paula Buizert 
Oppashulp: Nienke Sprenkeler  
 

Koffieschenken  
(Alleen bij mooi weer) 
Teus en Aria Bor 
 

Collecteopbrengst 12-9 
Een veelbelovende start voor het 
nieuwe project (Moldavië). 
De collecte had een mooie 
opbrengst van € 839,60 

 
 

 

Lief en leed  
Een Gemeentebrief met in 'Lief en leed' geen 
concrete namen. Dat is lang niet gebeurd. 
Tegelijk is er in ons midden en daarbuiten zorg 
genoeg. We bidden voor wie verdriet heeft en 
voor wie ziek is.  
 

Als kerkenraad denken we komende week na 
over de betekenis van de versoepelingen voor 
de Ontmoetingskerk. Daar hoort u volgende 
week meer over.  
 

 

Bij de dienst van zondagmorgen 
Het is Startzondag. We geven aandacht aan het 
jaarthema ‘Van U is de toekomst’. Een thema 
dat spreekt van vertrouwen en geloof. Het 
komt voort uit het gebed dat Jezus ons leerde 
uit Matteüs 6: 5-13. Daar staat: Uw koninkrijk 
kome.  
Er is heel wat over het thema te zeggen. We 
maken daar een start mee.  
Net als vorig jaar vieren we de Startzondag op 
twee locaties: in de kerk én in het Noorderhuis.  
Na afloop van de kerkdienst is er koffie met 
iets lekkers bij de kerk.  
We gaan zondag voor het eerst met elkaar 
zingen. Dat zal vast heerlijk zijn! En de 
KinderWoordDienst gaat weer van start. Het is 
voor gezinnen echt lang geleden, samen naar 
de kerk gaan. Een nieuw ritme daarin 
opbouwen zal vast een uitdaging zijn. Dat geldt 
ook voor alle gezinnen met tieners. Wees 
welkom! 
 
Annette Driebergen 
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Uit de past 

 

Bij het jaarthema schreef de scriba van de Landelijk Protestantse Kerk, ds. René de Reuver, een gebed. Ik deel het hier, als 
voorbereidende gedachte voor zondagmorgen.  

U die voor mij uit gaat  
 
God, als ik eerlijk ben:  
mijn leven lijkt zo vaak een doolhof.  
Ik zoek mijn weg, maar steeds weer kom ik op dezelfde paden  
en heb ik het gevoel terug bij af te zijn.  
 
Aan U de toekomst?  
Ik geloof het wel, maar bespeur er zo weinig van.  
Niet alleen in mijn eigen hart en leven,  
maar ook als ik de krant lees en het Journaal zie.  
 
Vol hartstocht bid ik: 
‘Laat komen, Heer, Uw rijk, Uw koninklijke dag…’ 
Maar hoe lang bidden mensen dit al? 
Soms bekruipt me het gevoel: heeft het wel zin om dit te blijven bidden? 
Is het leven niet een eeuwige wederkeer van groeien, bloeien en verzinken? 
Van ‘er is een tijd van vrede en een tijd van oorlog’? 
Gloort Uw toekomst wel of is morgen niet anders dan vandaag?  
 
Vanuit mijn twijfel roep ik tot U:  
laat Uw woord een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad zijn, 
zodat Uw weg zichtbaar blijft,  
ook al loopt die door de zee  
en kom ik steeds weer langs start.  
 
Houd mij gaande, 
ga mij voor, Uw toekomst tegemoet.  

Amen 

Annette Driebergen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Van onze predikant 

 

 

 

 

Hé, mamma’s van Noordeloos!  
 
Vorig jaar zijn we met twee groepjes moeders uit de verschillende kerken begonnen met de moederkring. In het kort: 1x 
per 4 à 6 weken kom je als groepje bij elkaar. Door middel van  deze kring delen we ervaringen met vrouwen in dezelfde 
levensfase. We hopen elkaar te bemoedigen en van elkaar te leren wanneer het o.a. gaat over (geloofs)opvoeding, 
relaties en moederschap. Vorig seizoen hebben we een groot deel online gedaan, dit jaar hopen we elkaar weer live te 
ontmoeten.  
Vrijdagavond 8 oktober om 20:00 uur is er een algemene startavond gepland (locatie volgt nog). 
Van harte welkom om even sfeer te proeven of kennis te maken.  
Voor aanmelden voor deze avond of meer info: neem contact op met Arinda Verbaan, tel. 06-383 656 57 
 
Margreeth Bikker 
 
 

 



Het werd een bijzondere zondag, vorige week. Met twee heel verschillende diensten. De verstilling en rust bij de viering van 
de Maaltijd van de Heer. Bijzonder dat het weer kon. Ik hoop en hoorde dat het verdieping bracht. Zo mochten we delen: 
brood uit de hemel en wijn van het koninkrijk als leeftocht en bemoediging voor onderweg. Om op krachten te komen. 
’s Middags waren we met 23 kinderen en hun ouders in de kerk, op reis met Abraham. Dat was iets minder rustig, maar wel 
prachtig: met heilige momentjes, een vrolijke tocht, tenten bouwen en een belofte: God is altijd bij ons. 
Op de website (en hopelijk ook onder deze link) zijn foto’s te zien: https://myalbum.com/album/da27h2djcnW9  

 
 

Column 
Paradijselijk  
 

Onder begeleiding van klassieke muziek van componisten als Smetana (had er nooit van gehoord) Tchaikovsky, Grieg en 
Vivaldi(!) reden we prachtige bergpassen richting Italië. Exact passend bij de majestueuze schoonheid ons omringend. 
Omdat we op zondag ook nog in de bergen rijden- en je goede tradities moet koesteren- kopen we een lekker taartje dat we 
op de col opeten, bij de koffie. Klein vakantie feestje. Jawel …ter ere van de Schepper! Al was dit met kleine kinderen toch 
het leukst! 
 

Inmiddels op Corsica. Wat een prachtig  eiland om te vertoeven. De natuur is ruig en zee en stranden paradijselijk. 
‘Kyriëeleison lees ik op de kaart…Er moet zich ergens een kleine bergketen bevinden met die naam. Wat zou het leuk zijn het 
op te zoeken voor deze column, maar helaas toch iets te lastig rijden en te ver uit de buurt. Via Google kom ik ook niet 
verder. 
 

Onderweg naar een waterval tijdens een steile wandeling in een bos met veel oude, ook omgevallen bomen valt me op dat 
het oude hout vaak versteend lijkt en ook zo aanvoelt. Eigenlijk hetzelfde als de erom heen liggende rotsen, die je ‘verhout’ 
kunt noemen….Mag ik het vergelijken met een oud echtpaar, zo op elkaar afgestemd dat ze na een lang huwelijk op elkaar 
gaan lijken? Misschien wel doordat ze door de jaren heen dezelfde tegenslagen het hoofd moesten bieden.  
 

Het is 10 uur in de avond. De lucht is zwoel, het is warm genoeg om buiten te slapen. Of nog een poosje in een hangmat naar 
de sterren te kijken. Heerlijk dus! Volgens mijn broer (telefonisch) komen alle uit Nederland vertrekkende zwaluwen deze 
kant op. Wie weet….Morgenochtend  varen we met de vakantiegroep ook nog eens naar Sardinië.  
Toch- hoewel  enigszins beschaamd- voel ik me ook wat ontheemd en zou het liefste voor de startzondag even naar 
Noordeloos komen…. 
 
Roos 

Een terugblik op 12 september 

https://myalbum.com/album/da27h2djcnW9

