
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, donderdag 30 december 2021  no. 52 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
31 december Oudejaarsdag 
19.30 u. 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 
banknr. NL46 RABO 0346 3035 83 
ten name van Gereformeerde Kerk 
Noordeloos onder vermelding van 
Collecte voor de Kerk. 
Zondag 2 januari  
09.30 mw. G. Bijl-Bor uit 
Noordeloos 
Collecte voor  
 

Volgende week zondag 9 januari 
09.30 ds. W.Bisschop uit Breda 
Dienst met doventolk 
Collecte voor  
 

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 
31-12 Dick van der Garde 
2-1 Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
31-12 Gerdien van Mourik 
2-1 Rudolph de Jong 
 

Lector 
31-12 Arie van Mourik 
2-1 Anneke Pantekoek 
 

Collecteopbrengsten 
24-12 Amnesty International € 960 
25-12 KIA-Vluchtelingen in 
Griekenland € 1.324,50 
26-12 Project Moldavië € 575 
 

Kerkbloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij 
dhr. en mw. Bovekerk-Zwanenburg 
vanwege hun  
40-jarig huwelijk. 
 

Jarig in januari 
5-1 dhr. A.L. Vertooren 
5-1 mw. A.G. van Vugt-van Veelen 
7-1 mw. J. Bak-Paulus 
10-1 dhr. B. Schakel 
29-1 mw. E. Oosterbeek-Duijm 

 

Lief en leed 
 

Wilma de Jong werd op haar verjaardag, 28 
december, opgenomen in het ziekenhuis. 
Onderzoek moet duidelijk maken wat er aan de 
hand is, nu ze al twee keer ‘onwel’ is 
geworden. We denken aan haar en aan 
Marjolein, Jorian en Christiaan. Nog net voor 
het versturen van dit bericht wordt duidelijk 
dat ze weer thuis is. Gelukkig! 
 

Op 6 januari zijn Jan en Fie van der Meulen-
Hoffman 55 jaar getrouwd. Dat is een 
gedenkwaardig en feestelijk moment! Zolang al 
in liefde verbonden, in goede en minder goede 
tijden. Van harte gefeliciteerd met dit 
huwelijksjubileum! We wensen jullie een 
mooie dag met allen die jullie lief zijn. 
 

We gaan in deze dagen de drempel over van 
oud- naar nieuwjaar. De één doet dat vol 
vertrouwen en kijkt uit naar wat komen gaat. 
Een ander denkt aan wie of wat in dit 
afgelopen jaar moest achterblijven of worden 
losgelaten. De gevoelens rond deze dagen zijn 
zo verschillend als wij allemaal. De dienst op 
Oudjaarsavond sluit af met een gezongen 
zegen die in alle omstandigheden geldt:   
 

God zal met je meegaan  
als licht in je ogen  
als lamp voor je voet,  
als hand op je hoofd  
en arm om je schouder,  
als baken bij ontij en verte die wenkt,  
als groet op je lippen en hoop in je hart,  
als stem die je uitdaagt  
en woord dat je voorgaat. 
 

Ik wens iedereen een mooie jaarwisseling, een 
goed begin van 2022 en zie uit naar nieuwe 
tijden van ontmoeting. Helaas is dat door de 
lockdown nog niet bij een nieuw ‘Bakkie 
Troost’. Het stond gepland op 5 januari. We 
wachten op betere tijden! 
 

Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

 

 

Bij de dienst op Oudjaarsavond 
 

Oudjaar, 19.30 uur - via livestream te volgen. 
Nog één keer slaan we de Bijbel open. Opnieuw in Lucas. We hebben zijn eerste twee  
hoofdstukken bijna uit. We  lezen Lucas 2: 22-35. In dat gedeelte ontmoeten we Simeon.  
Ook hij zingt - net als eerder Maria en Zacharias - een loflied. Door woorden daaruit én  
door de prachtige schilderijen die - onder anderen - Rembrandt van dit verhaal heeft  
gemaakt, gaan we ervan uit dat Simeon een oude man is.  
‘In vrede verder’ is het thema geworden voor deze dienst. Kun je dat alleen wanneer je  
oud bent? Ik denk en hoop het niet. 
 

Annette Driebergen 
               

             

 

Terugblik  
 
Er kon veel niet, maar wat kon er ook veel wel! Met prachtige bloemen door de weken van Advent, zang bij alle 
kerstvieringen én de inzet achter de techniektafel. Zo zag het er allemaal uit.  Dank aan ieder die deze keer echt letterlijk 
achter de schermen heeft meegewerkt aan de diensten in de afgelopen tijd! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     


