
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 15 juli 2022 no. 28 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 17 juli 
09.30 u. ds. A.C. Grandia uit 
Doesburg 
Collecte voor de kerk 
 
Zondag 24 juli 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 

De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 
 

 

Uitzending kerkklokradio 
Op woensdag 20 juli van 21.00 tot 
21.15 uur verzorgt Arie Slob een 
korte meditatie op Kerkklokradio 
onder de titel ‘Op adem komen’. 

 

 

Organist/pianist 
Peter Veen 
 

Ouderling van dienst 
Conny van Tussenbroek 
 

Lector 
Arie Harrewijn 
 

Collecteopbrengst 10 juli 
 

Kerkbloemen 

 
De bloemen zijn gegaan naar 
mw. Joke Koot en mw. Sjanie de 
Gans met de harteleijke felicitaties 
voor hun verjaardag. 
Mw. Gonnie Heikoop kreeg de 
bloemen vanwege knieoperatie en 
verhuizing. Van harte beterschap! 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 t/m 8: Jonneke Verhaar 
 

Kinderoppas  
Heleen van Toor en  
Nienke Sprenkeler  
 

Koffie schenken 
Geri en Ad Vonk 
 

Jarig in juli 
27-7 mw. J.M. Boer 
28-7 dhr. H. Damsteeg 
28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer 

 

Van onze predikant 
 

Op 14 juli overleed in Het Gasthuis ons oudste 

gemeentelid Annie Nieuwenhuizen-Slob. 

Annie is 100 jaar geworden. Op donderdag 21 

juli is het afscheid met om half 2 een dienst in 

de Ontmoetingskerk en aansluitend de 

begrafenis op de begraafplaats in Noordeloos. 

Na de begrafenis is er gelegenheid om de 

familie te condoleren, opnieuw in de 

Ontmoetingskerk. Gemeenteleden zijn van 

harte uitgenodigd voor de dienst en voor wat 

volgt. Laten we denken aan Bert en Jeanet en 

allen die bij hen horen en voor hen bidden om 

Gods troost en nabijheid.  

Volgende week verschijnt in de gemeentebrief 

een In Memoriam.  

  

Dion Ista wordt op 20 juli geopereerd aan zijn 

neus. Met de operatie wordt oude schade - die 

allerlei klachten veroorzaakt - opgeruimd. Het 

is een pittige ingreep, maar hopelijk levert het 

daarna voordelen voor zijn gezondheid op. 

Voor Dion en Elles: sterkte met wat komen 

gaat! 

 

Ook deze week is er zorg en verdriet in de 

gemeente, maar ook dankbaarheid, 

bijvoorbeeld om de geboorte van twee 

kleinkinderen. Laten we delen in vreugde en in 

moeite, bijvoorbeeld met deze woorden, voor 

onszelf én voor elkaar.  

 
 -  Goede God, in mijn goede en beste 
 momenten weet ik het: 
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Goede God,  
in mijn goede en beste 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: 
wilt U mij een weg wijzen naar morgen,  
naar de toekomst? 
En wilt U mij zo troosten en inspireren, 
door de kracht van Haar die de Trooster zelf is: Uw Heilige Geest, 
en door medemensen heen die leesbare brieven van U zijn. 
 
Verwonderd zal ik ervaren: 
U bent er. In U leef, beweeg en ben ik.  
En ik groei in vertrouwen, 
dwars door tijden van eb en vloed heen  
de toekomst tegemoet. Amen 
 

Annette Driebergen 
 

Van onze predikant 

 

 

Tentdienst 
 

De feestweek van Noordeloos nadert. In die eerste week van augustus, met als thema ‘Kleurrijk’, is er ook een tentdienst op 
31 juli. Die dienst is voorbereid met mensen van de drie kerken in Noordeloos en heeft als thema ‘Kleurrijk onder Gods 
hemel’ gekregen.  Het belooft een bijzondere dienst te worden. 
In de hal van de kerk liggen nog enkele posters om deze dienst onder de aandacht te brengen. 

Terugblik kleine kerkenraad 4 juli 2022  

Maandag 4 juli vergaderde de kleine kerkenraad voor de laatste keer dit seizoen. Zoals altijd doen we dan een rondje ‘langs 

de velden’. De ouderlingen melden dat ze bezig zijn met het zoeken van een nieuwe wijkbezoeker in wijk 1. De diaconie gaat 

de huidige vorm van collecteren evalueren. De jeugdambtsdragers gaan aan de slag met de activiteiten voor het nieuwe 

seizoen en bekijken wie daarin welke taak heeft. Zij kijken terug op een waardevolle overstapdienst. De kerkrentmeesters 

praten ons bij over de voortgang van de verduurzaming. Ook werken zij met het team techniek (regisseurs en beamisten) aan 

steeds betere instellingen van beeld en geluid.  

Hierna bespreken we de voortgang van enkele projecten, namelijk de ‘denktank jeugd’ en ‘Kerk 2030’. Bij beide onderwerpen 

is een start gemaakt. Verder kijken we vooruit naar het nieuwe seizoen met de Startzondag op 18 september en het 

jaarthema ‘Aan tafel’. Ten slotte blikken we terug op een geslaagd gemeentefeest met barbecue en een bijzondere 

buitendienst op de boerderij.   

 



 

 


