
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 29 juli 2022 no. 30 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 31 juli 
09.30 mw. G. Bijl-Bor uit 
Noordeloos 
14.30 u. Tentdienst o.l.v. 
ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de diaconie 
 
Zondag 7 augustus 
09.30 u. dienst met doventolk o.l.v. 
ds. L. de Jong uit Hillegersberg 
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. 
 
 

 

 

Organist/pianist 
Peter Veen 
 

Ouderling van dienst 
Henk Voormolen 
 

Lector 
Conny van Tussenbroek 
 

Collecteopbrengst 24 juli 
Kerk: € 256,95 

 

Kerkbloemen 

 
De bloemen zijn gebracht bij Dion 
Ista. Hij herstelt van een operatie. 
Van harte beterschap! 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 t/m 8: Liesbeth van Halm 
 

Kinderoppas  
Marja van den Brakel en 
Vera van Mourik 
 

Koffie schenken 
Carolien Vreugdenhil en Wim van 
der Ham 
 

Jarig in augustus 
2-8 dhr. C.H. Bovekerk 
10-8 mw. Janneke de Bruijn 
17-8 mw. J.E. van Halm-Gentenaar 
18-8 mw. W.K. Slob-Alting 

 

Van onze predikant 
 

Het lijkt rustig in de gemeente. Toch is er altijd 
ziekte, zorg, verdriet en onrust. Tijden roepen 
herinneringen op die soms pijn doen. We 
weten niet altijd van elkaar wat er speelt. Dat 
hoeft ook niet, al is het fijn wanneer je merkt 
dat er met je wordt meegeleefd. Ik hoop dat 
we dat ook in de komende tijd blijven doen. 
Een berichtje, een kaart, een vriendelijk 
gebaar… het kan veel betekenen en iets 
zichtbaar maken van God. 
Voor deze week een lied (te zingen op de 
melodie van Lied 834) met woorden van ds. 
Alfred C. Bronswijk.  
 

Zo ver en toch nabij zijt gij, 
hart van dit leven, bron in mij, 
hand op mijn schouder, diep geheim 
van liefde, die met mij wil zijn. 
 

U zet mij recht, wanneer ik val. 
U geeft mij kracht en bovenal 
vergeeft U waar oneffenheid 
zich op mijn weg heeft uitgebreid. 
 

U bent een God van rechtop staan. 
Van ‘Mens, je mag weer verder gaan!’ 
Van leven diep en menselijk, 
van liefde groot en goddelijk. 

 

Annette Driebergen 
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Van de redactie 
→ Op 12 augustus (week 32) verschijnt er geen gemeentebrief. ← 
 

 

 

Vakantie en feestweek in Noordeloos 

Komende week begint mijn vakantie. Die duurt van 1-28 augustus. De berichten voor de gemeentebrief worden in de 
komende weken door wijkouderlingen verzorgd. 
Wie in urgente situaties een predikant nodig heeft, kan van 1-13 augustus bellen met Conny van Tussenbroek (06-30776461) 
en van 14-28 augustus met Henk Voormolen (0183-582399 of 06-21573847). Zij weten de weg naar een vervanger. 
 

De vakantie begint met de feestweek in Noordeloos. Een van mijn collega’s vroeg met een zekere verbazing: ‘Blijf jij thuis 
voor een feestweek in je dorp?’ ‘Natuurlijk!’, was mijn antwoord. Ik heb heel mooie herinneringen aan de feestweek van vijf 
jaar geleden, toen ik nog maar kort in Noordeloos woonde en niet wist wat ik kon verwachten. Ik ben ook dit jaar onder de 
indruk van de inzet van heel veel mensen, van de creativiteit in het dorp en van de zorgvuldigheid waarmee het programma is 
samengesteld, met aandacht voor iedereen: van piepjong tot behoorlijk oud. Ik kijk ernaar uit en hoop dat het een week van 
verbondenheid en plezier wordt.  
 

Annette Driebergen 
 

Van onze predikant 

Tentdienst 
 

Zondagmiddag 31 juli om 14.30 uur begint de tentdienst in de  
feesttent aan de Botersloot. Het thema van de dienst sluit aan  
bij het thema van de feestweek: ‘Kleurrijk onder Gods hemel’.  
De dienst is voorbereid met mensen van de drie kerken in  
Noordeloos. Dat wordt hoorbaar en zichtbaar in alle medewerking,  
in woorden en liederen. Het was mooi om als voorbereiders met  
elkaar op weg te gaan naar deze dienst. Ik verheug me dan ook op  
komende zondagmiddag, ik kijk ernaar uit en vind het tegelijk ook  
een beetje spannend. Van harte welkom!  
 

Annette Driebergen  

 

 


