
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 26 augustus 2022 no. 33 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 28 augustus 
09.30 u. mw. G. Bijl-Bor uit 
Noordeloos 
Collecte voor de kerk 
 
Zondag 4 september  
09.30 u. viering Heilig Avondmaal 
o.l.v. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor project KIA-Moldavië 
 

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 
Henny Kool 
 

Lector 
Tabitha Kazen 
 

Collecteopbrengst 21-8 

Diaconie € 223,10 
 

Kerkbloemen 

 
De bloemen zijn gebracht bij  
mw. M. Slob-Alting en bij 
mw. J.E. van Halm-Gentenaar, 
met de hartelijke felicitaties voor 
hun verjaardagen . 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 t/m 8: Sanne van Wijk 
 

Kinderoppas  
Anne en Simon Aantjes 
 

Koffie schenken 
Peter en Riet Baan 

Van de ouderling 
Allereerst feliciteren we Aria en Teus Bor met 
hun 40-jarig huwelijk. Met hen zijn we blij met 
deze mooie mijlpaal in hun leven. 
 

Afgelopen week gingen de jeugd weer naar 
school. Dat was vast even wennen, maar toch 
ook weer leuk. We hopen ze ook weer spoedig 
in de kerk te zien. Wij genieten altijd van jullie 
aanwezigheid. 
 

Onze predikant Annette en Ad zijn nog op 
vakantie, maar… op de terugweg. Binnenkort 
zijn ze er weer. Jullie missen we ook hoor! 

 

We leven mee met Ron en Jolanda den Toom 
en hun kinderen. Afgelopen week is de moeder 
van Ron overleden. Veel sterkte! Laten we aan 
hen denken en voor hen bidden om Gods 
nabijheid en troost. 
 

Voor Sijgje van Gils was de verhuizing naar 
Open Vensters een hele verandering in haar 
leven. Het deed haar daarom enorm goed dat 
ze zoveel kaartjes vanuit de gemeente kreeg!  
 

Nog even en dan zijn de nieuwe kerkgidsen er 
weer en gaan we starten met  een nieuw 
seizoen! We gaan weer samen op weg! 
Uit de bundel “Geloof-Hoop-Liefde” van de 
Protestante kerk geef ik u dit gedicht voor deze 
zondag mee: 
 

Here God, 
Wij danken u voor deze nieuwe dag, 
Zondag, de eerste dag van de nieuwe week, 
De eerste dag van de toekomst, 
De dag waarop we- door u geroepen- als 
gemeente bij elkaar komen 
Om te bidden, Om voor u te zingen 
En naar uw woord te luisteren. 
Wij vragen U: wees dichtbij 
En maak ons dankbaar en nieuwsgierig 
In Jezus’ naam. 
Amen 
 

Groet! Ans van Vuren 
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