
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 22 oktober 2021  no. 42 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 24 oktober 
09.30 ds. D. Bos uit Doetinchem 
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 31 oktober 
09.30 ds. C.A. Streefkerk uit 
Dordrecht 
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 
Gerco den Oudsten 
 

Lector 
Arie van Mourik 
 

Collecteopbrengst 17-10 
Diaconie: € 356,15 
 

Kerkbloemen 
De kerkbloemen zijn gebracht 
bij iemand die hier anoniem wil 
blijven. 

 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Gr.1 tm 4: Sanne van Wijk 
Gr.5 tm 8: Alie van den Bosch 
 

Kinderoppas 
Esmiralda de Jongh en  
Nieske Voormolen 
 

Koffieschenken  
(Alleen bij mooi weer) 
Greet en Otto Bijl 
 

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

 

Lief en leed 
 
Nathalie de Gans werd afgelopen week 
opgenomen in het Beatrixziekenhuis in 
Gorinchem. Een ontsteking én corona maakten 
het even spannend, maar gelukkig is ze 
ondertussen weer op haar eigen adres in 
Laagdalem. Daar mag ze nog geen bezoek 
ontvangen, omdat er in het huis corona is. Een 
kaartje is vast welkom! 
 
Pim en Willy Lodder zijn verhuisd naar een 
aanbouw van hun woning en blijven dus op 
hetzelfde adres wonen. Als het goed is, blijft 
het telefoonnummer (0183-582149) ook 
hetzelfde, maar dat is nog even spannend. Je 
kunt Pim mobiel bereiken op 06-13425530 en 
Willy op 06-10620449. 
Doris, Aldwin en Vajen Korevaar-Lodder 
komen op de oude stek van Pim en Willy, 
Zuidzijde 140, 2977 XE  Goudriaan. Hun vaste 
telefoonlijn komt te vervallen, zij zijn alleen 
nog mobiel bereikbaar.  
Wij wensen hun allen veel woonplezier! 
 
Komende week verhuizen Klaske en Hans 
Hoffman. Hemelsbreed is het maar een stukje, 
maar gevoelsmatig ligt dat anders. Er ligt heel 
veel geschiedenis op hun oude adres. Gelukkig 
gaan herinneringen altijd mee, daar zijn geen 
kasten of dozen voor nodig! Veel sterkte in alle 
verhuisperikelen en een goede tijd gewenst op 
het nieuwe adres: Van Brederodestraat 47, 
4225 RC. 
 
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 

 
 

Wij gedenken Theo Hoffman 

 
Bij zijn afscheid in de Ontmoetingskerk werden liefdevolle verhalen over hem gedeeld. We zongen liederen die door hemzelf 
waren uitgekozen en lazen - ook op zijn aangeven - Psalm 121. Die psalm bezingt de waakzame aandacht van God voor zijn 
mensenkinderen.  
Om die blijvende aandacht en kracht van God bidden we voor wie hem zullen missen, zijn vrouw Adrie, zijn kinderen en 
kleinkinderen en de verdere familie.  
 

Annette Driebergen 
 

Gemeente-zijn 
 

De herfst is in volle hevigheid begonnen met storm en regen. Ook in levens van gemeenteleden is storm en regen voelbaar, in 
grote onrust om onderzoeken, in uitslagen die tegenvallen, in verdriet om gemis. Gemeente-zijn is om elkaar heen staan en 
elkaar dragen in gebed. Laten we dat blijven doen! 
Dominee Jaap Zijlstra beschrijft de kracht van de herfst: 
 

Met elk blad dat valt, 
valt meer licht op de aarde, 
komt meer uitzicht vrij. 
Met elk blad dat valt, 
staan wij scherper getekend, 
valt meer hemel ons bij. 

 

Annette Driebergen 
 
  
 

Uit de extra gemeentebrief 
 

Voor de komende diensten geldt: Iedereen is welkom in de kerk zonder aanmelden of registreren en kan gaan zitten waar 
hij/zij wil. In de kerkzaal staan losse stoelen en groepjes van 2-4 stoelen met 1 meter afstand  
ertussen. In de Ontmoetingsruimte is plaats voor iedereen die 1,5 meter afstand moet/wil houden. Zij kunnen op deze 
manier de kerk binnenkomen en verlaten zonder anderen te hoeven passeren. U kunt een 1,5-meterplaats reserveren bij de 
scriba via scriba@ontmoetingskerk.nl. Op deze manier zorgen we dat de kwetsbaren onder ons de veiligste plaatsen in de 
kerk krijgen. Uiteraard zorgen we voor voldoende ventilatie. Daardoor kan het wat kouder zijn in de kerk, houd daar rekening 
mee.  
 

Natuurlijk blijft gelden: Blijf bij klachten thuis!  
 

Tijdens de gemeenteavond van 27 oktober spreken we met elkaar over deze versoepeling. Bent u niet in de gelegenheid naar 
de gemeenteavond te komen, maar wilt u wel uw mening laten horen? Dan kunt u contact opnemen met ondergetekenden 
of met uw wijkouderling.   
  
Rudolph de Jong, voorzitter      
Gerdien van Mourik, scriba 
 

 

Van onze predikant 

Op 15 oktober overleed onze broeder in Christus Theodorus Cornelis Hoffman.  
Theo is 76 jaar geworden.  
Theo hield van het leven, had een groot doorzettingsvermogen en diepe liefde voor 
wie bij hem horen. Hij bezat ook een grote mate van eigenzinnigheid. Die 
combinatie van eigenschappen maakten hem tot een bijzonder mens: betrokken, 
vriendelijk, maar nooit een blad voor de mond. Zijn gezin betekende heel veel voor 
hem. Hij betrok hen ook bij zijn andere ‘liefdes’: SV Noordeloos en zijn koeien. 
Periodes van ziekte van Adrie en van hemzelf maakten hem iets milder en tegelijk 
nog dankbaarder voor de kracht die hij van God ontving. Zelf benoemde hij zijn 
geloof als eenvoudig, maar van die eenvoud ging enorm veel uit. Overal getuigde hij 
van God als basis van zijn bestaan. 
Hij liet zich door de beperkingen, waarmee hij door zijn ziekte moest leren omgaan, 
niet weerhouden om te doen wat hij wilde.  
De laatste periode van zijn leven was moeilijk. Het kostte hem veel het leven los te 
laten, maar uiteindelijk kon hij het, in vertrouwen dat hij zou thuiskomen bij God. 

 

about:blank


 

Een nieuwe Bijbelvertaling: NBV-21 

Op woensdag 13 oktober kreeg 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 
 

Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
 

Na lange tijd zullen we weer fysiek bij elkaar gaan 
komen! Deze eerste bijeenkomsten zullen we dat 
doen in de vorm van rondetafelgesprekken. We 
delen met elkaar, als mensen met dementie en hun 
mantelzorgers, hoe we de afgelopen periode hebben 
beleefd. 
Gespreksleider: 
Arie Slob, voorzitter Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
 

Datum: woensdag 27 oktober  
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: Woonzorgcentrum Graafzicht 
              Burg Dekkingstraat 1  
             2971 AC Bleskensgraaf 
 
Datum: donderdag 28 oktober 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: De Zes Molens 
              De zes molens 2 
              4223 SC Hoornaar 
 
U bent van harte welkom! 
Toegang is gratis. 
  

  

  

 

Opbrengst project Moldavië 
 

Op 1 september zijn we gestart met ons nieuwe project ‘Armoedebestrijding in Moldavië’. Moldavië is een van de armste 
landen in Europa. Home Care, een partnerorganisatie van Kerk in Actie, is heel actief met de armoedebestrijding onder de 
ouderen en hulp aan vaak jonge kinderen in Moldavië. 
Op dit moment is er € 868,90 opgehaald. 
Wilt u ons project ook ondersteunen met een gift, dan kunt u uw gift over maken op rek. no. NL65RABO 0346 3091 58,  
onder vermelding project Moldavië. 
 

Meer informatie kunt u vinden op www.kerkinaktie.nl/projecten. 
 

Namens de projectcommissie hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

 

http://www.kerkinaktie.nl/projecten

