
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 1 oktober 2021  no. 39 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 3 oktober 
09.30 u. Kinderdienst o.l.v. 
ds. Annette Driebergen 
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 10 oktober 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Kerkproeverij en dienst met 
doventolk 
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 
 

Ouderling van dienst 
Elsbeth de Leeuw 
 

Lector 
Sanne van Wijk 
 

Collecteopbrengst 26-9 
Diaconie € 201,84 
 

Kerkbloemen 

 
De bloemen zijn gegaan naar  
Ria van Gils, ter bemoediging. 
 

Kinderoppas 
Heleen van Toor en Tessa Vonk 
 

Koffieschenken  
(Alleen bij mooi weer) 
Huib Kraaijeveld en Zeger Colijn 
 

Jarig in oktober 
5-10 dhr. C. van Vugt 
29-10 mw. K. Hoffman-Knijff 

 

Lief en leed 
 
Het wordt een bijzondere zondag voor 4 
doopouders! De doop wordt bediend aan:  
 
Milan Leen Aart de Jong, zoon van Aart de 
Jong en Paula Buizert, broertje van Stijn.  
Milan is geboren op 23 februari 2021. 
Fenna Lena Brouwer, dochter van Arie-Peter 
en Paulina Brouwer, zusje van Sara.  
Fenna is geboren op 5 juni 2021. 
 
Natuurlijk verheugen we ons met en voor de 
doopouders op dit moment, maar ook voor 
onszelf: elke doop herinnert ons aan Gods 
verbondenheid met mensenkinderen en aan 
de uitnodiging van Jezus om te dopen.  
 
Dinsdag 5 oktober is een bijzondere dag voor 
Cees en Anneke van Vugt. Naast een dubbele 
verjaardag gedenken ze ook hun 55-jarig 
huwelijk. Dat is een bijzonder moment. Ze zijn 
dankbaar dat ze zolang in liefde en trouw 
verbonden mogen zijn. Van harte 
gelukgewenst met deze dag! 
 
Op vrijdag 8 oktober trouwen Amber den 
Toom en Nando Nieuwendorp. Het is een 
uitgestelde, maar daarom extra feestelijke dag. 
We wensen Amber, Nando, familie en vrienden 
een bijzondere dag en veel geluk voor de 
toekomst! 
 
We denken aan wie ziek is, aan wie tobt en 
onzeker is over gezondheid. We zien allemaal 
eigen gezichten bij deze berichten. Bid voor 
wie je voor je ziet om kracht, moed en 
vertrouwen. 
 
Annette Driebergen 
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Uit de past 

 
 

Bij de kinder- en doopdienst op zondagmorgen 
 

 
 
Met het oog op komende zondag deze woorden ter overweging uit een lied van Sela dat in de dienst klinkt: 
 
Door Hem bedacht. 
Door Hem gemaakt. 
Door Hem geliefd en aangeraakt. 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je bent meer dan een wonder. 
 
Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind, 
ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht. 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je bent meer dan een wonder. 
 
Annette Driebergen 
 
(de scherpe opmerker heeft gezien dat het levensloopbord voor de druppels van de dopelingen vol is. Daar is een mooie 
oplossing voor bedacht! Volgende week volgt een foto.) 
 

Uit de flyer van de Bouwplaats 

Even als laatste herinnering de activiteiten voor komende zondag en donderdag! Welkom! Om te weten op hoeveel mensen 
we kunnen rekenen, is het fijn wanneer je je aanwezigheid meldt: bouwplaats@ontmoetingskerk.nl 
Wie niet kan mailen, kan ook contact opnemen met ds. Annette Driebergen via telefoon of app  (0183-854232 / 06-
10122415). 
 
 

 
 

Van onze predikant 

Filmavond: For Sama 
 
Zondag 3 oktober 
Inloop: 19.30 uur, aanvang: 19.45 uur (de film duurt 96 minuten). 
 
Regisseur en burgerjournalist Waad al-Kateab legde vijf jaar lang het 
keiharde, dagelijkse leven in Aleppo vast. Wanneer het gevaar steeds 
dichterbij komt, staat ze voor een dilemma: vlucht ze met haar gezin weg 
uit Syrië om de veiligheid van haar dochtertje te kunnen waarborgen? Of 
blijft ze daar om te strijden voor een betere toekomst? 
De film werd gemaakt voor dochter Sama. Het is een  indrukwekkende film 
over het leven in Syrië, het land waarmee we afgelopen jaren via het 
project van Kerk in Actie verbonden waren.  
 

Een kinderdienst met twee dopelingen! Dat is een mooi moment om 
kinderen in te wijden in de betekenis van de doop. Daarom zal de 
kerk natuurlijk gevuld zijn met familie en vrienden van de 
doopouders én met gezinnen uit de Ontmoetingskerk. We hopen 
natuurlijk dat er ook thuis wordt meegeleefd! 
We leren over symbolen en tekens en lezen een verhaal over een 
bijzondere doop: een man uit Ethiopië wordt langs de kant van de 
weg gedoopt  
(zie Handelingen 8: 26-40). 
Het thema is: ‘Waterdruppels op je hoofd’. 
 

about:blank


Van onze predikant 

    Bakkie Troost 
 

  
 

Clubnieuws__________________________________________ 
 
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 gaan we weer starten met club!! 
We starten op woensdag 6 oktober om 19.00 uur in de jeugdruimte van de Ontmoetingskerk  
en rond 20.00 uur is de club weer afgelopen. 
Dus zit jij (of ken jij iemand die) in groep 5, 6, 7 of 8 dan ben je van harte welkom!!  
We hebben al allemaal leuke activiteiten bedacht! 
 
Deze clubavonden gaan georganiseerd en gegeven worden door: 
Geke van Dalen en Jonneke Verhaar – van Dalen, maar we zijn nog  
wel op zoek naar ondersteuning!  
Dus lijkt het leuk om één of meerdere avond(en) te helpen laat het ons 
weten via 06-23958125. Ook voor vragen kan er contact opgenomen worden. 
 
Tot woensdag!! 
 
Geke en Jonneke                                                                                                                                              
 
 
 

 

 

Elkaar ontmoeten bij een kop koffie of thee én tegelijk in gesprek over een 
bijbelgedeelte … dat is de invulling van Bakkie Troost. De ontmoetingsruimte van de 
kerk biedt ruimte genoeg om elkaar ook eventueel op afstand te ontmoeten.  
Een Bakkie Troost-ochtend ziet er ongeveer zo uit: 
 

10.00 tot 10.30 uur: inloop en koffie/thee 
10.30 tot 11.00 uur: gesprek over een bijbelgedeelte 
11.00 tot 11.30 uur: koffie/thee en uitloop 
 
Welkom op: 
- donderdag 7 oktober 
- dinsdag 2 november 
- donderdag 2 december 

Ophalen met de auto is eventueel mogelijk! 

Voedselbank 

 

 

 

 

 
 
Dat het werk van de Voedselbank in onze gemeente breed wordt 
gedragen is op deze foto duidelijk te zien.  
Veel (volwassen) leden van onze gemeente helpen regelmatig mee 
bij inzamelingsacties in de supermarkten, sommigen zitten in het 
bestuur, een aantal verricht allerlei chauffeur- en 
sjouwwerkzaamheden en veel gemeenteleden doneren trouw 
producten en geld. 
Daar zijn we heel blij mee, en nu we ook nog zulke jonge meiden 
erbij hebben die meehelpen zijn we zelfs een beetje trots! 
 
Dank jullie wel, Loïs en Nieske! 
 

 

 



 


