
Gemeentebrief  Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 5 en 12 augustus 2022 no. 31 

Organist  
7/8:   Peter Veen 
14/8: Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
   7/8:    Bartha Nieuwland 
   14/8: Gerco den Oudsten   

 

  Lector 
  7/8:   Gerry Bronkhorst 
  14/8: Arie van Mourik 
 

Kerkbloemen  
- 
 
Collecteopbrengst 31 juli 
Diaconie: € ...zie artikel tentdienst 
 
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
7/8: Groep 1 t/m 8: Conny van   
 Tussenbroek 
14/8: Groep 1-8:  Maartje & Iris  
 

Kinderoppas  
7/8:  Marja van den Brakel en 
  Tabitha Kazen 
14/8: Geri en Tessa 
 

  Koffieschenken  
7/8:  Paula Buizert en Aart de Jong 
14/8: Peter en Mijnie van Winger-
den  
 

 

Jarig in augustus: 

10-8 mw. Janneke de Bruijn 
17-8 mw. J.E. van Halm-Gentenaar 
18-8 mw. W.K. Slob-Alting 

 
 
 
 
 

De diensten 
Zondag 7 augustus 
09.30 u. ds. L. de Jong uit  
Hillegersberg  
(geen doventolk aanwezig) 
Collecte voor de kerk 
 
Zondag 14 augustus  
09.30 u. ds. J.M. Aarnoudse uit 
Dordrecht 
Collecte voor de diaconie 
 
De diensten zijn ook rechtstreeks 
te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 

Gemeentebrief  
Deze gemeentebrief is voor twee weken. 
Volgende week verschijnt er géén ge-
meentebrief! 

 
Van de ouderling 
Wat een mooie dienst hadden we afge-
lopen zondag in de feesttent, met als 
thema: Kleurrijk onder Gods hemel! Een 
prachtige samenwerking tussen de drie 
kerken van Noordeloos.  
Dit had niet gekund zonder de inzet van 
alle vrijwilligers.  
 
Verzoening en eenheid in een tijd van 
grote vraagstukken, bezorgdheid en ver-
deeldheid. Hendrik van Vuren schrijft er 
namens de commissie meer over.  
 
Komende zaterdag staan we weer op de 
jaarmarkt. Er zijn weer vele vrijwilligers 
gevonden om het parkeren in goede ba-
nen te leiden, de opbrengst gaat naar 
het jeugdwerk. Het geld gaat naar het 
opfrissen van de jeugdruimtes. 
 
Ook staan we op de jaarmarkt met de 
welbekende koffiekraam. Met de op-
brengst ondersteunen we, net als bij de 
collecte in de tentdienst, Simon en Ma-
rieke Bor uit Goudriaan. Zij gaan met hun 
kinderen Isa en Joas vier maanden  
werken als vrijwilliger op de Global  
Mercy in Tenerife. Simon gaat aan het 
werk als medisch technicus om o.a. de 
laatste medische apparatuur te  
installeren, zodat de Global Mercy in 
2023 veilig en inzetbaar is als ziekenhuis-
schip.  
 
Groet, Conny van Tussenbroek 
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Gebed: Houd ons dichtbij U 
 

Heer, als een kind willen wij  
ons toevertrouwen aan U, 

in alles wat de toekomst brengt. 
Help ons en leer ons vertrouwen 

dat U er bent, en blijft. 
 

We bidden om ontferming  
voor onszelf en voor allen die ons lief zijn. 

U kent de weg die wij gaan, 
dank U dat wij op U mogen vertrouwen. 

Zegen ons en zegen die ons lief zijn, 
houd ons dicht bij U. 

 
We bidden om ontferming 

voor alle mensen op deze aarde. 
We bidden dat U de mensheid draagt en behoedt,  

dat U ons beschermt voor alles wat er mis kan gaan. 
We bidden dat wij ons in liefde openen voor U 

en voor elkaar. 
 

We bidden om ontferming 
voor ieder kind op aarde, 

voor ieder die kwetsbaar is, 
voor ieder die zwaar aan het leven tilt. 

Stort Uw zegen over ons, 
neem ons op in Uw erbarmen. 

 
Want Uw trouw is groot, 

open onze ogen daarvoor! 
U blijft altijd dezelfde, 

Uw goedheid willen wij bezingen. In Jezus’ naam.  
Amen 

 
- ds. Charlotte Inkelaar-de Mos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=0933ff35c5&e=cdf9c83aa9


 

 

 

Schenking 

Kerk ontvangt mooie schenking 

De kerk heeft van een familie uit onze gemeente een gift van € 12.000,== ontvangen. Hiervan is 
€ 6.000,== bestemd voor lokaal diaconaal werk € 6.000,== voor de verduurzaming van kerk en 
pastorie. De Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters zijn hier heel blij mee en hebben de 
giften in dankbaarheid aanvaard. Dankzij deze giften zijn we als gemeente nog beter in staat om 
aan onze missionaire taken gestalte te geven. 
Reinoud de Leeuw en Hendrik van Vuren, penningmeesters diaconie en kerk  
 

 

Kerkgids editie 2022 - 2023 

 

De uitgave kerkgids editie 2022-2023 is aanstaande. 
 
Als u nog wijzigingen heeft, telefoonnummer, email, adres of andere zaken kunt u die nog 
tot en met donderdag 25 augustus doorgeven aan Otto of Elsje. 
Email: ocbijl@gmail.com of elsjedenhartog@gmail.com  

 
Met elkaar mogen we dankbaar terugzien op een mooie en aansprekende tentdienst. De belang-
stelling was groot; schattingen lopen uiteen van 800 tot 1.000 bezoekers. En de reacties na afloop 
waren eenstemmig positief. Het thema 'Kleurrijk onder Gods hemel' was een schot in de roos. 
Uiteraard sloot het naadloos aan op het motto van de feestweek. Maar het leende zich ook uit-
stekend om de verbinding te zoeken tussen de grote verscheidenheid aan geloofsopvattingen 
binnen ons dorp. En zelfs met mensen aan en over de rand van geloof en kerk. Het beeld van 
Paulus uit de eerste brief aan de Korintiërs van de vele delen die samen één lichaam vormen, was 
daarvoor een welgekozen uitgangspunt. Onder regie van onze dominee Annette Driebergen  
werden alle delen van de liturgie tot een harmonieus geheel samengesmeed. Aan haar en alle 
andere medewerkenden aan de dienst komt grote waardering toe. En uiteraard past ons ook veel 
dank aan de Oranjevereniging voor het beschikbaar stellen van de tent en de faciliteiten voor 
beeld en geluid. 
Niet onvermeld mag blijven dat de collecte voor het werk van Simon Bor met zijn gezin voor  
Mercy Ships een groot bedrag heeft opgebracht: € 2.216,75. 
 
Van oudsher ligt het initiatief van de tentdienst in Noordeloos bij de Interkerkelijke Werkgroep 
Evangelisatie. Die nam dit voorjaar het besluit om voortaan bij toerbeurt een van de lokale  
kerken het voortouw te geven bij de organisatie van de tentdienst. Die heeft dan het recht om te 
bepalen wie er voorgaat. Verder blijft de organisatie in handen van een tentdienst commissie van 
9 leden waarin elke kerk 3 leden benoemt. Onze kerk was de eerste die volgens deze nieuwe  
formule de kar mocht trekken. Namens onze kerk zaten Annette Driebergen, Marieke Dekker en 
ondergetekende in de commissie. De onderlinge samenwerking was uitstekend. Ook hier bleek 
dat ons dorp zich in grote talenten mag verheugen. Er is met groot enthousiasme gewerkt om er 
iets moois en bijzonders van te maken. Dat is gelukt en blijkt bij velen tot de wens te leiden om 
zoiets vaker te doen. Dat is niet alleen een inhoudelijke uitdaging, maar uiteraard ook een  
logistieke.... Dit wordt allemaal meegenomen als de commissie eind augustus bijeen komt om de 
voorbereiding en uitvoering van de dienst te evalueren.  
 
Hendrik van Vuren 

Terugblik op geslaagde tentdienst 


