
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 16 september 2022 no. 36 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Startzondag 18 september  
08.30 uur ontbijt 
09.30 u. Dienst met doventolk 
ds. Annette Driebergen 
Meer informatie verderop in deze 
brief 
Collecte voor de kerk 
 
Zondag 25 september  
09.30 u. ds. Y.E. Pors uit 
Giessenburg 
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 
Henk Voormolen 
 

Lector 
Conny van Tussenbroek 
 

Kinderoppas  
Aart de Jong en Nienke Sprenkeler 
 

Koffie schenken 
Sjaak en Jacky Bak 
 

Collecteopbrengst  
4-9 Project Moldavië: € 579,51 
11-9 Kerk: € 310,30 
 

Kerkbloemen 
 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
Mathilde Bos. Van harte welkom! 
 

Lief en leed 
 

De 6-jarige Johanna Verhaar is de komende 
periode wat beperkt. Om de stand van haar 
voet en daarmee haar lopen te verbeteren, zit 
ze drie maanden in het gips. Eerst voor haar 
ene, dan voor haar andere voet. Gelukkig kan 
ze met het gips gewoon lopen, maar soms zult 
u haar in een rolstoel of met krukken voorbij 
zien komen. Dat is soms best leuk, maar 
andere momenten helemaal niet. Voor een 6-
jarige is een kaartje bij zoiets altijd goed! 
 
Er zijn altijd concrete situaties van ‘lief en leed’ 
die genoemd kunnen worden. Tegelijk is er 
veel zorg en moeite die ongenoemd blijft of 
alleen in kleine kring bekend is. Laten we 
bidden voor wie door omstandigheden te 
zwaar belast is, om moed en kracht op zoek 
naar nieuwe wegen. Laten we bidden voor wie 
ziek is, voor wie in grote onzekerheid verkeert 
over herstel. Ook ‘zonder naam’ kunnen we 
elkaar aanbevelen onder de hoede van onze 
God.  
 
Ds. Marloes Meijer schreef een gebed bij het 
begin van een nieuw seizoen in de kerk.  
Met een aanvulling klinkt het zo: 
 

Aan het begin van dit kerkelijk seizoen 
bidden we: 
om zomerse zielenzin 
en kriebelend verlangen, 
om krullerige vrolijkheid 
en blijdschap in de buik, 
om reikhalzend verlangen 
en uitzien op de punten van de tenen, 
om hunkerende hoop 
en groeiend geloof, 
om ontmoetingen in liefde  
en Gods aanwezigheid in ons midden, 
om plaats aan tafel voor alle mensen 
in dit komende jaar. Amen 

 
Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

 
 
 
Na de dienst is er een High Coffee. We delen wat wordt meegebracht door ‘wie bakken kan’ en ontdekken vast weer dat er 
(meer dan) genoeg is voor iedereen.  
Wie iets heeft gebakken, kan dat zondagmorgen meenemen en voor de dienst inleveren.  
 

De startzondagcommissie (Iris, Maartje, Arjan, Paula, Janneke, Nelly en Annette) heeft er zin in! 
 

Bij de Startzondag, 18 september 
 

Zondagmorgen is onze Startzondag: een nieuw begin van het kerkelijk 
seizoen. We sluiten aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Aan 
tafel’.  
 

De weersomstandigheden maken dat ons ontbijt niet in de tuin van de kerk 
plaatsvindt, maar in het Noorderhuis! Om 8.30 uur wordt iedereen daar 
verwacht. 
 

De kerkdienst heeft deze morgen een iets andere vorm. Na een 
gezamenlijke start verspreiden we ons over het kerkgebouw om op een 
eigen manier met het jaarthema aan de slag te gaan. Bij binnenkomst pakt 
iedereen direct een kaartje van zijn/haar keuze. We sluiten na die 
‘workshops’ natuurlijk ook weer samen af. 
 

Bouwplaats en gesprekskring 
 

In het boekje van de Bouwplaats staan momenten voor verdieping van geloof door het seizoen. Het is een gevarieerd 
programma geworden. Hopelijk kunnen alle activiteiten doorgang vinden! 
Op de avond voor nieuwe leden kwam er een aanvullende vraag: Zijn er mensen die willen deelnemen aan een vaste 
gespreksgroep? Met regelmatige (bijvoorbeeld elke 3 à 4 weken) bijeenkomsten? Om elkaar beter te leren kennen, in de 
Bijbel te lezen, geloof te delen en zo te groeien in geloof en gemeenschap.  
De eerste twee kandidaten hebben zich al gemeld. Ook leiding en onderwerpen vormen geen probleem.  
Dus: wie wil daaraan meedoen? Van harte uitgenodigd!  
Melden mag bij dominee Annette.  
 

Terugblik op de peuter- en kleuterdienst 

 

Wat een feest, het schaap werd gevonden! Gelukkig maar. Met hulp van herders en heel veel schapen kwam het goed. Wie 

nog even wil meegenieten van de dienst, kan hier kijken: https://myalbum.com/album/HM65RSpuF6ta 
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Mercy Ships  

Tenerife, 15 september 
 

En zijn jullie al een beetje gewend? Deze vraag krijgen we heel veel. Het gekke is dat we ons na een halve week al helemaal 
thuis voelden. Onze hut is een fijne plek om te zijn; de mensen zijn super lief; en het schip is echt van alle gemakken 
voorzien. We hebben het goed hier! Nu in de 4e week merken we wel dat het leven hier heel intensief is. In de eerste weken 
dachten we nog dat het kwam omdat we moesten wennen, maar nu blijkt dat het leven hier best wel druk is. Simon maakt 
lange dagen op zijn werk en moet soms ook in de avonden nog aan de slag. Isa heeft 5 dagen school tot 15:20 uur en moet 
daarna nog huiswerk maken. Marieke had gehoopt om alle tijd te hebben om te lezen, maar daar komt ze nauwelijks aan 
toe. Ondanks dat het leven drukker is dan verwacht, hebben we het wel heel erg naar ons zin.  
We zijn ook erg blij en dankbaar dat onze financiën nu al rond zijn! We hebben ons doelbedrag van 8000 euro ontvangen. 
Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen! We zijn ook God dankbaar dat Hij heeft voorzien. De 
verwachting is dat we geld over zullen houden. Dit willen we doneren aan mensen aan boord van het schip die de extra 
financiën goed kunnen gebruiken, zodat ook zij zonder geldzorgen hun werk kunnen blijven doen. Dus ondanks dat wij het 
geld niet meer nodig hebben, zijn giften nog steeds welkom. Wij zullen dan op zoek gaan naar een goede bestemming.  
Wil je meer lezen over het leven aan boord en op de hoogte blijven van onze avonturen? Kijk dan op boraanboord.nl  
  
Willen jullie bidden voor: 
- voldoende rust en ontspanning voor alle gezinsleden 
- een voorspoedige voortgang van alle werkzaamheden, zodat het ziekenhuis op tijd klaar is 
- gezondheid voor alle mensen aan boord (we hebben zojuist een coronagolfje achter de rug) 
Een kaartje sturen kan naar: 
M/V Global Mercy 
Marieke Bor - Human Resources 
PER CREWMAIL 
p/a Mercy Ships Holland 
Ridderkerkstraat 20 
3076 JW Rotterdam 
 

Hartelijke groet,  
Simon, Marieke, Isa en Joas 
 

(foto’s z.o.z.) 



                   


