
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 19 augustus 2022 no. 32 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 21 augustus 
09.30 u. ds. E.P. van der Veen uit 
Nunspeet 
Collecte voor de diaconie 
 
Zondag 28 augustus  
09.30 u. mw. G. Bijl-Bor uit 
Noordeloos 
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 
Bert Kruis 
 

Ouderling van dienst 
Ans van Vuren 
 

Lector 
Wies Harrewijn 
 

Collecteopbrengsten 

31-7 diaconie  € 136,60 
8-8 kerk € 176,15 
14-8 diaconie  € 262,25 
 

Kerkbloemen 

 
De bloemen zijn gebracht bij  
dhr. H. Bovekerk, met de hartelijke 
felicitaties voor zijn verjaardag. 
Er zijn ook nog andere boeketten 
bezorgd, maar die ontvangers 
willen hier niet genoemd worden. 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 t/m 8: Alie van den Bosch 
 

Kinderoppas  
Esmiralda de Jongh en 
Maartje van Wijk 
 

Koffie schenken 
Anne en Maartje Aantjes 
 

Van de ouderling 

De zomervakantie loopt ten einde. 

Volgende week gaat de basisschool weer 

van start.  

Ouders moeten weer in het gareel. Voor 

sommige een opluchting voor sommige 

even doorzetten. De middelbare scholieren 

zullen in de komende weken ook hun 

rooster weten en zo begint een nieuw 

schooljaar.  Veel succes voor alle 

scholieren! 

 

De zomervakantie wordt vaak gebruikt om 

even rust te pakken, even uit te blazen en 

te genieten van vrijheid. Toch is er in de 

gemeente ook verdriet om plotseling 

gemis, bezorgdheid over gezondheid en 

eenzaamheid. Wij bidden om troost en 

Gods nabijheid. 

 

Oege Wilstra is binnen Open Vensters 

verhuisd naar het kleinschalig wonen. 

Lisdodde 0.14 

Sijgje van Gils is ook verhuisd. Voor haar 

was het niet meer verantwoord om alleen 

te blijven wonen vanwege haar 

bewegingsbeperking. Sijgje is verhuisd naar 

Open Vensters appartement 213.  

Hun Adres is Prinses Marijkeweg 34 

4233HM Ameide 

We wensen Oege en Sijgje een goede en 

gezegende tijd toe in Open Vensters. 

 

Met een warme groet,   

Anita Wallaard 
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Het avontuur gaat beginnen! 
Na een intensieve periode van voorbereiding gaat het nu eindelijk ‘echt’ beginnen. A.s. zaterdag 20 augustus vertrekken 
Simon en Marieke Bor samen met hun kinderen Isa en Joas voor vier maanden naar Tenerife. Zij gaan wonen en werken aan 
boord van de ‘Global Mercy’, een ziekenhuisschip van de organisatie Mercy Ships. Simon zal als vrijwilliger met zijn 
achtergrond als medisch technicus de laatste medische apparatuur installeren, zodat de Global Mercy in 2023 veilig en 
inzetbaar is om in Afrika de gezondheidszorg te ondersteunen met gratis operaties, trainingen en voorlichting. Marieke zal de 
komende maanden voor Isa en Joas zorgen en Isa gaat aan boord naar school.  
 

Dankbaar en gedragen 
Marieke en Simon voelen zich gesteund door de gemeente in Noordeloos en die in Goudriaan. Het is prachtig om te zien hoe 
er meegeleefd wordt. Zij kijken dan ook terug op een bijzondere periode met onder meer (tent)diensten waarin zij konden 
vertellen over hun missie en waarin zij zich gedragen voelen, zowel in geestelijk en ook in materieel opzicht. Dit laatste is 
overigens niet onbelangrijk, want de reis en het verblijf brengen de nodige kosten met zich mee (ca. €8.000 in totaal). Wilt u 
iets bijdragen, dan kan dat eenvoudig via deze iDeal link of door een gift over te maken op IBAN: NL75 ABNA 04 11 46 77 78 
t.n.v.: Mercy Ships Holland, onder vermelding van “5852 Familie Bor”. 
 

Volg de reis via BorAanBoord.nl 
Op hun website https://boraanboord.nl/ houden Marieke en Simon de komende maanden een logboek (blog) bij. Marieke 
probeert daar elke donderdag een nieuw bericht te plaatsen. Je leest er nu al over ‘ontspullen’, het recente interview van 
Simon op Klokradio en de laatste voorbereidingen onder de noemer “ik ga op reis en neem mee…”. Op de site valt ook meer 
te lezen (en te bekijken!) over Mercy Ships, inclusief een video met een virtuele tour aan boord van één van de schepen. 
Kortom, zeker een aanrader (regelmatig) een kijkje te nemen en hun avontuur op de voet te volgen! 
          

       
 


