
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 7 januari 2022 no.1 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
09.30 ds. W.Bisschop uit Breda 
Dienst met doventolk 
Collecte voor de diaconie 
 

Volgende week zondag 16 januari 
09.30 ds. Annette Driebergen 
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 
Anita Wallaard 
 

Lector 
Wies Harrewijn  
 

Collecteopbrengst 
De collecte voor de kerk op 
oudjaarsavond heeft € 666,= 
opgebracht. En die op zondag  
2 januari 2022 € 105,50. 
 

Kerkbloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij 
dhr. Hans Hoffman, met de 
hartelijke felicitaties voor zijn 
verjaardag. 
 

Jarig in januari 
10-1 dhr. B. Schakel 
29-1 mw. E. Oosterbeek-Duijm 

 

Lief en leed 
 

Hemelsbreed is het geen grote stap, maar in 
het leven natuurlijk wel: Janneke Blom 
verhuisde naar Singel 2A om daar te gaan 
samenwonen met Patrick Slijkoort. Zo begint 
een nieuwe fase in het leven. Daarvoor wensen 
we jullie veel geluk en woonplezier! 
 
Ze leefden al lang met onze 
geloofsgemeenschap mee, maar nu hebben 
Kok en Gerda Blokland-Erkel, De Hoogt 2 in 
Goudriaan, zich definitief bij ons ingeschreven. 
Daar zijn we blij mee! We hopen dat de 
Ontmoetingskerk voor jullie als een nieuw 
thuis gaat voelen. Van harte welkom! 
 
De scriba van de Protestantse Kerk, ds. René 
de Reuver, sprak op 1 januari een zegen uit. 
Die deel ik graag, om voor onszelf te zeggen, te 
herlezen en in ons leven mee te dragen: 
 

Een zegen voor het nieuwe jaar 
 
De liefde van God, onze hemelse Vader,  
vulle ons hart, hoofd en handen,  
zodat we liefdevol kunnen zijn.  
De genadige nabijheid van Jezus 
zegene ons,  
zodat wij een beetje genadig met 
onszelf  
en met elkaar kunnen omgaan.  
De nabijheid van de Geest van God 
geve ons  
vrede en rust, in het nieuwe jaar.  
Amen. 

 
Annette Driebergen 
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Kerkklokradio 

Zondagmorgen wordt onze kerkdienst weer uitgezonden met de nodige muziek er  
om heen, verzorgd door Jan Vink en Conny van Tussenbroek. 
Van 19.00 uur tot 20.00 uur is er een programma met muziek en verbindende teksten  
met als thema ‘God zegent jou’, samengesteld door Arie Slob, terwijl de muziek is  
uitgezocht door Zeger Colijn, die dit ook doet voor het ochtendprogramma 
Vanaf 19.45 uur kunnen verzoeknummers worden aangevraagd op het nummer  
0184-682422 voor het programma tussen 20.00  en 22.00 uur. Hier wordt aan  
meegewerkt door Ans van Vuren, Daniël Dik en Jan Vink. 
Het zou fijn zijn, wanneer ook door mensen vanuit onze kerk verzoeknummers  
worden ingediend, dat kan voor dynamiek zorgen. 
 
Arie Slob              

              

Dank! 

Langs deze weg bedanken wij iedereen heel hartelijk voor de gelukwensen ter gelegenheid van onze 40e trouwdag. 

Woorden en attenties onderstrepen de band met onze kerkelijke gemeenschap. 

Joke en Henk Bovekerk 

 

Collecte voor de diaconie 
Zondag 9 januari collecte voor het werk van de Diaconie. 

Aanstaande zondag collecteren we voor het werk van de diaconie.  
En dat werk is zeer divers. Het is soms heel lokaal, andere keren  
landelijk en dan weer internationaal. 
Help ons anderen te helpen, dichtbij en ver weg. Steun het werk  
van uw diaconie door uw gift over te maken op het  
bankrekeningnummer van de Diaconie: NL82 RABO 0346 3028 38 
Hartelijk dank voor uw steun! 
 
de Diaconie 
  

 

 



Nog een laatste berichtje van Lucas de Evangelist  

  

Op 2de Kerstdag was ik voor het laatst bij jullie in kerk, tijdens het 

Kinderkerstfeest. Jammer genoeg konden door de 

coronamaatregelen er geen kinderen in de kerk aanwezig zijn.   

  

Maar gelukkig is er volop gekeken via de livestream.  

De digitale volkstelling leverde het volgende op: 134 

live en 34 terug gekeken. (Jammer genoeg stond de 
tijd bij kerkdienst gemist op de verkeerde tijd, dus bij 

het terugkijken waren alleen de laatste 10 minuten 
van de dienst nog te zien).  

  

Die 134 zijn voor de goede orde niet het aantal personen, maar het 

aantal sessies. Gezien de foto’s en reacties die we gekregen hebben 
kan je wel zeggen dat er per sessie minimaal 2 a 3 mensen/kinderen 

meegekeken hebben. Dus tijdens onze volkstelling komen we dan op  

ongeveer 350 – 400 mensen. Dat zijn er gelukkig heel veel. Fijn dat er zoveel mensen digitaal met ons 
verbonden waren.   

Er zijn ook prachtige lichtjes gemaakt!!  

  

Ik wil Lieke, Ariëlle en Estelle bedanken 
voor het zingen tijdens de dienst en ik wil 

jullie allemaal hartelijk danken voor het 
meehelpen bij het invullen van mijn 

plakboek!  

  

Misschien tot een volgende keer!  

Lucas de Evangelist  

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

     


