
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 22 juli 2022 no. 29 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 24 juli 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 
Zondag 31 juli 
09.30 mw. G. Bijl-Bor uit 
Noordeloos 
Collecte voor de diaconie 
 

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. 
 
 

 

 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Jonneke Verhaar 
 

Lector 
Arianne Harrewijn 
 

Collecteopbrengst 10 juli 
10-7 project in Moldavië: € 366,10 
17-7 kerk: € 195,= 
 

Kerkbloemen 

 
De bloemen zijn gegeven aan 
mevr. J.G. Blokhuis- Veenstra, met 
de hartelijke felicitaties voor haar 
verjaardag. 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 t/m 8: Jiska Wallaard 
 

Kinderoppas  
Mirjam Wallaard en Tessa Vonk 
 

Koffie schenken 
Henk Voormolen en  
Annemiek Bassa 
 

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 
Wat een verdriet voor Tristam, Aria, Anna en 
Elise Gips en de verdere familie. Een 
motorongeluk maakte een eind aan het leven 
van Roderick, de broer van Tristam. Uit het 
leven weggerukt. Daar word je stil van. Laten 
we bidden voor allen die van Roderick houden 
om troost en iets van licht in deze donkere 
dagen. 
 

Dion Ista is na zijn operatie weer thuis. 
Gelukkig maar. Nu is er tijd nodig om te 
herstellen van de operatie en alles weer tot 
‘normale’ proporties te laten slinken. Geduld 
gewenst! 
 

Je merkt overal dat het vakantietijd is. Het is 
rustig op straat. Tijd voor veel mensen om te 
ontspannen, even los te zijn van dagelijkse 
beslommeringen. Een andere omgeving kan 
nieuwe impulsen geven. Tegelijk gaan zorgen 
altijd mee en zijn er thuisblijvers met verdriet 
en moeite. Laten we oog houden voor elkaar 
en moed en geloof dat we niet alleen 
onderweg zijn. In de nieuwsbrief van Petrus las 
ik deze woorden van ds. André Troost: 
 

Waar zouden wij zijn? 

 

Waar zouden wij zijn, goede God, 
zonder vertrouwen in wat komt? 
Waar zouden wij zijn 
als wij alle hoop zouden verliezen? 
Waar zouden wij zijn 
als alle moed ons ontnomen werd? 
Waar zouden wij zijn 
als Uw wijsheid ons ontviel? 
Waar zouden wij zijn 
als U ons geen kracht zou geven? 
Waar zouden wij zijn 
zonder vreugde bij U vandaan? 
Waar zouden wij zijn 
als wij niet leefden in Uw vrede? 
Vervul ons dan met Uw Geest, 
totdat Uw koninkrijk gekomen is. 
 

Annette Driebergen 
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  We gedenken Annie Nieuwenhuizen-Slob 

 
 

Het overlijden van haar man was een tweede schok in haar bestaan. Ze kon daar niet makkelijk over praten. Sowieso liet ze 
niet makkelijk iets van haar diepste gevoelens en gedachten zien. In andere opzichten was ze een open boek; wanneer iets 
haar niet zinde, hoorde je dat onmiddellijk en duidelijk. Annie was niet altijd makkelijk, niet voor zichzelf en niet voor haar 
omgeving. Tegelijk had ze iets innemends en zorgzaams en een bijzonder gevoel voor humor. 

 

Bij het afscheid in de Ontmoetingskerk stonden we stil bij woorden uit Psalm 73. Haar gezin had die woorden bovenaan de 
rouwkaart gezet: ‘Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd’. 
We herkenden in de twijfel en het vertrouwen die in de psalm worden uitgesproken iets van Annie.  
 

We vertrouwen haar toe aan die God, rots van het bestaan. We gedenken haar in dankbaarheid om wie ze was. We bidden 
voor Bert en Jeanette en voor wie bij hen horen om troost en nabijheid nu zij hun moeder en oma moeten missen.  

 

   Annette Driebergen 

Van onze predikant 

 

 
Bij de dienst van zondagmorgen 
 

Zondagmorgen volgt de ontknoping van het verhaal van Ruth.  
We lezen het laatste hoofdstuk en hopen natuurlijk op een ‘happy end’.  
Het zal in ieder geval een dubbele ontknoping zijn.  
Eén voor Ruth én één voor Naomi. Of er ook een boodschap voor  
ons in dit lieflijke verhaal zit?  
 
Wees welkom om daarover te horen.  
Het thema: ‘De ontknoping’. 
 

Annette Driebergen 

 
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 met medewerking van veel Noordelozers.  
In de hal van de kerk liggen nog enkele posters om deze dienst onder de aandacht te brengen. 
 

Op 14 juli overleed onze zuster in Christus, Annie Nieuwenhuizen-Slob. Annie is 100 jaar 
geworden. Wie over die leeftijd nadenkt, kan onder de indruk raken van alle 
ontwikkelingen die in haar leven voorbij zijn gekomen.  
Annie groeide op in een boerderij aan de Noordzijde, als één van zeven kinderen. In de 
oorlog werd haar vader naar Duitsland afgevoerd. Door een ongeluk kwam hij daar om het 
leven. Die gebeurtenis heeft haar altijd veel pijn gedaan en kleurde haar zicht op onze 
oosterburen. 
Met haar man woonde ze in eerste instantie in Dordrecht, maar met de koop van een 
Rotterdams huis dat in Noordeloos werd herbouwd, keerde ze terug naar Noordeloos, aan 
de Nieuwendijk. Met hun kinderen Bert en Jeanette hadden ze het goed. Samen met zus 
Dicky runden ze een rijschool. 
 

 



 

 


