
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 23 september 2022 no. 37 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 25 september  
09.30 u. ds. Y.E. Pors uit 
Giessenburg 
Collecte voor de diaconie 
 
Zondag 2 oktober 
09.30 u. mw. N. Rijneveld-Schep uit 
Lopik 
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. 
 

Nood in Pakistan! 
Zie verderop in 
deze brief. 
 

 

 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Gerco den Oudsten 
 

Lector 
Yvonne Kazen 
 

Kinderwoorddienst 
Alie van de Bosch 
 

Kinderoppas  
Geri Vonk en Tabitha Kazen 
 

Koffie schenken 
Gerry en Piet Bronkhorst 
 

Collecteopbrengst 18-9 
Kerk: € 308,80 
 

Kerkbloemen 

 

 
De bloemen zijn gebracht bij  
het gouden bruidspaar  
Cor en Corrie Mourik- van Tilburg. 
Van harte gefeliciteerd! 
 

Jarig in oktober 
5-10 dhr. C. van Vugt 
8-10 mw. E.W.J. Kamp-van der 
Meijden 
22-10 mw. M.C.G. van Ramshorst-
de Jong 
 

Lief en leed 
Een kort bericht deze week. Zonder namen. 
Maar wel met aandacht voor zorg en ziekte. 
Voor de nood van wie zich eenzaam voelt en 
geliefden mist. En voor de nood van onze 
samenleving, waar wantrouwen overheerst. 
Zijn we als gelovigen in staat een tegengeluid 
te laten horen? Ik hoop het van harte, want 
het is nodig. 
Van Tanja Helderman is het volgende gedicht:  
 

Moed  
 

moed is luisteren naar je hart  
terwijl je hoofd uitroept  
dat er wel duizend redenen zijn  
waarom je stoppen moet  
 

moed is verder dan je schaduw  
en reiken naar het licht  
moed is springen in het diepe  
met je ogen stevig dicht  
 

moed gaat verder op de weg  
waar anderen afhaken  
moed is hoopvol, positief  
durft dromen waar te maken  
 

moed is als een diepe zucht  
de drijfkracht van de geest  
moed is zoveel sterker dan  
het lijden dat je vreest  
 

moed is dichter bij het doel  
en zelf je koers bepalen  
moed is varen op gevoel  
en angst in lef vertalen  
 

Annette Driebergen 
 

Bovenstaand bericht was al verzonden, toen er nog 
een blij bericht binnenkwam: Op 22 september is in 
het gezin van Aria, Tristam, Anna en Elise Gips een 
zoon en broertje geboren. Hij heeft betekenisvolle 
namen gekregen: Roderick Theodorus Johannes. 
Zijn roepnaam is Roy. Van harte gefeliciteerd met 
zijn komst in jullie midden! We wensen jullie toe 
dat hij als geschenk van God liefde en vreugde zal 
verspreiden. 
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

Terugblik op de Startzondag 
  
Het was een feestelijke start in het Noorderhuis.  
Meer dan 90 gemeenteleden genoten van het ontbijt.  
Daarmee gaven we het jaarthema ‘Aan tafel’ direct  
handen en voeten.  
In de kerkdienst luisterden we naar tafelverhalen van  
gemeenteleden, naar een bijbelverhaal over een  
gedroomde tafel en kozen we allemaal een eigen  
plek aan tafel voor verdieping of creativiteit.  
Met ‘Dank, dank nu allen God’ sloten we de dienst af. 
Daarna wachtte er nog een High Coffee, tafels vol  
heerlijkheden, meegenomen door gemeenteleden.  
Het was een mooie aftrap voor een nieuw kerkelijk  
seizoen. 
Wie nog even wil nagenieten, kan hier én op de website  
de foto’s vinden:  
https://myalbum.com/album/VbQ3AFbjiSM8 
 
Annette Driebergen 
 
 

 

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.  
 

Vooruitblik: 9 oktober – gasten in de kerk 

 

Op zondag 9 oktober zetten we de deuren van de kerk figuurlijk 
wagenwijd open. De kerkdienst op die zondag is een soort 
‘Kerkproeverij’, een dienst waarin gelegenheid is om gasten uit te 
nodigen mee te komen en te beleven wat voor ons waardevol is.  
Natuurlijk is het spannend aan een familielid, vriend of buurvrouw te 
vragen of hij/zij een keer met je mee wil naar de kerk. Maar wanneer je 
zelf ergens blij van wordt, moed ontvangt of gesterkt wordt in geloof … 
dan wil je dat toch delen? Dus: denk biddend na over wie jij zou willen 
meenemen. En bedenk dat ‘nee’ ook een antwoord is en geen 
persoonlijke afwijzing.  
 

 

 

Noodhulp Pakistan 
Afgelopen augustus zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote 
overstromingen zijn het gevolg. Een derde van het land staat onder water. Honger dreigt. Steun noodhulp in 
Pakistan!  U kunt uw gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie:  NL 82 RABO 0346 3028 38  
Van harte aanbevolen! 
de diaconie 
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