
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 8 oktober 2021  no. 40 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 10 oktober 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Kerkproeverij en 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 17 oktober 
09.30 u. mw. M. Klaasse-Mesch uit 
Waalwijk 
Collecte voor de diaconie 
 
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 
Anita Wallaard 
 

Lector 
Arie Harrewijn 
 

Collecteopbrengst 3-10 
Kerk: € 331,30 
 

Kerkbloemen 

 
De bloemen zijn gegaan naar  

Bert en Petra Bredenhof en 
Leonie en Johan van Wijk, 
voor hun 25-jarig huwelijk. 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Gr.1 tm 4.: Jonneke Verhaar 
Gr.5 tm 8: Conny van Tussenbroek 
 

Kinderoppas 
Marja van den Brakel 
Vera van Mourik 
 

Koffieschenken  
(Alleen bij mooi weer) 
Thijs en Arien Brouwer 
 

Jarig in oktober 
29-10 mw. K. Hoffman-Knijff 

 

Lief en leed 
 
Vreugde en verdriet, ze zijn volop aanwezig in 
de gemeente. Ook zonder namen te noemen, 
weten we ons verbonden met wie leeft met 
ziekte, onzekerheid, sombere gedachten, 
onrust, zorgen en gelukkig ook met wie blij is. 
In die verbondenheid bidden we, met woorden 
van Wim Lolkema: 
 

Goede God, in mijn goede momenten 
weet ik het: 
Ik vertrouw op U, ik geloof in U, 
zoals een kind vertrouwt op haar vader, 
zijn moeder. 
Want U bént te vertrouwen. 
Maar soms is mijn dagelijks leven 
weerbarstig. 
Periodes van eb en vloed komen en 
gaan. 
Vragen dienen zich aan,  
antwoorden mag ik hooguit 
verwachten  
en geloven en vertrouwen moet ik 
telkens weer opnieuw leren. 
Zo blijf ik een leven lang leerling. 
Eerbiedig vraag ik U: 
wijs mij een weg naar morgen, naar de 
toekomst. 
Wil mij troosten en inspireren 
door de kracht van uw trooster, de 
heilige Geest 
en door medemensen die leesbare 
brieven van U zijn.  
 
Want dan zal ik verwonderd ervaren: 
U bent er. In U leef, beweeg en ben ik. 
Dan groei ik in vertrouwen 
dwars door tijden van eb en vloed 
heen, 
de toekomst tegemoet.  

 
Annette Driebergen 
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Uit de past 

 
 

 
 
 

Terugblik op de doopdienst en een nieuw bord 
 

Het werd een feestelijke doopdienst op 3 oktober, waarin kinderen leerden dat de waterdruppels van de doop tekens zijn 
van Gods liefde en verbondenheid met alle mensen. Het was mooi dat we dat met groot en klein konden vieren! 

 

    
 

Het aantal plekken voor doopdruppels op het levensloopbord was vol. Er is een nieuw bord opgehangen, waarop voorlopig 
ruimte genoeg is om alle namen van  de dopelingen in ons midden te bewaren. Fijn dat Wim van Wijngaarden ook voor dit 
ontwerp wilde zorgen! 

 

 

 
 
Annette Driebergen 

Van onze predikant 

Bij de dienst op zondagmorgen 
 
In het preekrooster staat bij deze dienst ‘Kerkproeverij’, de jaarlijkse zondag om mensen 
uit te nodigen voor een kerkdienst en zo te laten zien waar en vooral waarom we elkaar 
op zondagmorgen ontmoeten.  
De beperkingen maken dat dit jaar niet helemaal vanzelfsprekend. Ik wil wel stilstaan bij 
de vragen die Kerkproeverij oproept: Waarom zijn we gemeente? Wat betekent dat 
voor ons? In een aantal filmpjes wordt daarover verteld. 
We lezen woorden uit 2 Korintiërs 3: 1-6. Daarin houdt Paulus ons voor dat we levende 
brieven van Christus zijn. Wat spannend om onszelf af te vragen: ‘Zijn we dat, 
persoonlijk en als gemeente?’ 
Het thema: ‘Een levende brief’. 
 



 

 
Vaste Vrijwillige Bijdragen:  de bel voor de laatste ronde! 

 
We hebben als gemeente van de Ontmoetingskerk begin dit jaar met elkaar afgesproken dat we in 2021 samen € 106.000,= 
aan Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) zouden opbrengen om het werk van de kerk te bekostigen. Dat is een ambitieuze 
opgave, waarin we alleen maar kunnen slagen als iedereen zijn of haar uiterste best doet en naar vermogen bijdraagt. 
Daarom hierbij de oproep aan al die mensen die dit jaar nog niet (geheel) aan betaling van hun VVB zijn toegekomen om dit 
alsnog spoedig te doen. 
 
Wat is de situatie? Afgelopen maandag bespraken we in het College van Kerkrentmeesters de financiële gang van zaken in 
de eerste 9 maanden van dit jaar. Uit de cijfers blijkt dat er tot en met 30 september j.l. pas € 67.937,22 aan VVB is 
binnengekomen. Dat is weliswaar iets meer dan vorig jaar om deze tijd, maar het laat onverlet dat er in de laatste 3 
maanden van dit jaar nog ruim € 38.000,= moet binnenkomen. Dat is een flinke uitdaging, waar we met ons allen het beste 
maar meteen aan kunnen beginnen. Met deze figuurlijke bel voor de laatste ronde roepen wij u op de eindsprint in te 
zetten. Wij vertrouwen erop dat u wederom aan deze oproep gehoor zult geven en de eerste tekenen van hoop spoedig op 
de bankrekening van de kerk (NL46 RABO 0346 3035 83) zullen blijken. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Hendrik van Vuren 
penningmeester@ontmoetingskerk.nl 

 
 
 
 
 
 

 

 

Een nieuwe Bijbelvertaling: NBV-21 

 
Op woensdag 13 oktober krijgt koning Willem-
Alexander het eerste exemplaar van de Nieuwe 
Bijbelvertaling overhandigd. Die vertaling zal 
als de NBV-21 door het leven gaan. 17 jaar na 
de vorige is er een nieuwe vertaling, waarbij 
opmerkingen bij de vorige vertaling zijn 
verwerkt en nieuwe inzichten tot andere 
keuzes hebben geleid. Ook in onze kerk zal 
deze vertaling binnenkort zijn intrede doen. Ik 
ben van plan daar in de dienst van 14 
november aandacht aan te besteden, maar 
misschien ligt de uitgave al wel eerder op de 
preekstoel.  
Ik heb daarbij een vraag: Heeft u/Heb jij een 
Bijbel (oud of nieuw) met een mooi verhaal, 
met een geschiedenis? Laat het me weten. Wie 
weet kunnen we die verhalen in de dienst van 
14 november delen. 
 
Annette Driebergen 
 

Hartelijk dank! 
 
Anneke en ik zijn blij verrast met de zeer 
vele kaarten, telefoontjes en e-mails, 
welke wij op en omstreeks 5 oktober j.l. 
van gemeenteleden van de 
Ontmoetingskerk hebben ontvangen ter 
gelegenheid van onze 55-jarige 
huwelijksdag, die dit jaar precies gelijk 
viel met mijn 81e verjaardag.  Vooral het 
aantal kaarten met goede wensen, 
welke wij ontvingen was enorm. 
Hartelijk dank voor alle blijken van 
meeleven met deze voor ons heel 
bijzondere dag. 
 
Cees en Anneke van Vugt  
 

Van onze penningmeester 

mailto:penningmeester@ontmoetingskerk.nl

