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4 
 

Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk juni  
 
 
 
 

 

 
 

*Lees meer over de bijzondere collectes op de collectepagina’s 
 
 

 
 

Pinksteren 
 
 

Zondag 5 juni vieren wij om 10.00 uur Pinksteren. Vieren wij met Kerst het besef dat God 
in en onder is en met Pasen, dat Gods liefde in de diepe duisternis doorbreekt, met Pink-
steren vieren wij dat Gods Geest vat op jou krijgt. Gods liefde steekt jou aan en jij kiest 
ervoor om dit vuur brandend te houden. 

 

In de viering in onze Ontmoetingskerk wil Asseliena de Haan belijdenis doen. Na haar doop ruim 40 jaar gele-
den en een lange zoektocht, wil ze nu graag meewerken in en aan Gods Geest. Het feit dat ze soms flink ziek 
kan zijn is geen obstakel. Sterker nog, ze voelt Gods liefde aandringen in haar kwetsbaarheid. Haar belijdenis 
zullen we bekrachtigen met het lied ‘Ik zal er zijn’ van Sela. 
 

Na afloop hopen we buiten op het terras beschuit met aardbeien te eten. 
Graag tot de 5e juni. 
 

Hartelijke groet, de liturgiegroep:  
 

Anne, Bart Jan, Joke, Susan, Asseliena, Martin   

Datum  Voorganger  Uit Organist Bijzonderheden 

05-06-22 Ds. Martin de Jong Doorwerth Piet Nijenhuis Pinksteren 

12-06-22 Dhr. Alain Verheij   Alphen aan de Rijn Teun van de Steeg  

19-06-22 Ds. H. Noorderman  Arnhem Piet Nijenhuis  

26-06-22 Ds. Martin de Jong  Doorwerth Teun van de Steeg Avondmaal 

Datum  Ouderling van Dienst  Welkom Collecte 1 Collecte 2 

05-06-22 Susan Cleveringa Susan Cleveringa Z-Afrika: Bijbel brengt arme boeren in actie Kerk 

12-06-22 Ina Roelofsen Margriet Tiemens Diaconie Kerk 

19-06-22 B.J. Modderman J. Hanneke Dokter Diaconie Kerk 

26-06-22 Susan Cleveringa Ton Janssen Binnenland: mensen zonder papieren Kerk 

Kerktaxi juni  

05-06-22 Corine van de Made  026-3338038 

12-06-22 Ad Snijders  026-3332700 

19-06-22 Aartje Rodermond  026-3342239 

26-06-22 Margriet Tiemens  026-3342317 
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Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk juli 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Werkgroep Groen Leven  
 

De werkgroep Groen Leven heeft nu een aantal bijeenkomsten gehad. Er zijn interessante con-
tacten uit voortgekomen. Alles is nog in de opstartfase, maar er zijn interessante gesprekken 
geweest met o.a. iemand van Renkum voor Elkaar, het pop-up-plein, de plandelman van 
Heveadorp en er zijn interessante ideeën geopperd.  
 

Samenwerking tussen de verschillende groepen en initiatieven wordt zeker op prijs gesteld.  
Stap voor stap zullen ideeën worden uitgewerkt. 

 

Mocht je nieuwsgierig zijn naar deze werkgroep, laat het ons dan weten. Het zou fijn zijn als we de werkgroep met 
nog een paar mensen zouden kunnen uitbreiden. 
 

Namens de werkgroep Groen Leven,  
Joke Cost Budde  

Datum  Voorganger  Uit Organist Bijzonderheden 

03-07-22 Ds. A. Wijlhuizen  Apeldoorn P. Nijenhuis  

10-07-22 Ds. W. Blanken  Zutphen T. v.d. Steeg  

17-07-22 Ds. J.M. Berghuis  Wolfheze P. Nijenhuis  

24-07-22 Mw. ds. B. Elenbaas   Oosterbeek  T. v.d. Steeg  

31-07-22 Ds. T.P. de Jong  Ede T. de Vries  

Datum  Ouderling van Dienst  Welkom Collecte 1 Collecte 2 

03-07-22 Iete van Voornveld Carla Bos Diaconie Kerk 

10-07-22 B.J. Modderman J. Nanno Barbier Diaconie Kerk 

17-07-22 Teus de Vries Maybell Laurenssen Diaconie Kerk 

24-07-22 Ina Roelofsen Anne Krijger Diaconie Kerk 

31-07-22 Susan Cleveringa Quirina Adelaar Diaconie Kerk 

Kerktaxi juli 

03-07-22 Kees van Alderwegen  026-3337321 

10-07-22 Corine van der Made  026-3338038 

17-07-22 Ad Snijders  026-3332700 

24-07-22 Margriet Tiemens  026-3342317 

31-07-22 Aartje. Rodermond  026-3342239 
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Pinksteren kwam vroeg dit jaar 
Van een oude, oecumenische voorman leerde ik de essentie van bovenplaatselijk gemeente zijn: ‘Gloeiende kolen 
moet je bij elkaar houden, dan blijven ze gloeien, warmte afgeven en vuren aanwakkeren. Leg je gloeiende kolen 
uit elkaar, dan doven ze één voor één.”  
 

Pinksterraam in Taizé 
 

Zo ben ik een warm voorstander van oecumene, in-
terreligieuze ontmoeting, samenwerking met part-
ners op waarden (bv. werkgroep Groen Leven -ge-
meente Renkum breed - op waarden als duurzaam-
heid, klimaatbestendig leven, solidariteit). Niet om in 
die grote bewegingen op te gaan. Wij zijn als ge-
meenschap ons belangrijkste doel. Samenwerking 
verrijkt ons, stelt ons in staat grotere doelen te halen, 
creëert verbondenheid en enthousiasme. 
 

Zo zijn wij in de laatste week van april naar het jonge-
renklooster in Taizé (Bourgogne) geweest. Een pro-
testantse groep, aangevuld met enkele Weefsters. 
Weefsters, ja, jullie lezen het goed, zijn de vrouwe-
lijke evenknie van de Vrijmetselaars (mannen). Weef-
sters ondersteunen elkaar in de ontwikkeling om 
steeds beter te leven in afstemming op de Alomvat-
tende Liefde. Weefsters stijgen in hun zoektocht bo-
ven religies uit.  
 

De reis werd zo ook voor ons allen een innerlijke 
groepsreis. In het internationale, meditatieve, breed-
oecumenische Taizé (katholiek, oosters orthodox, 
protestant) werden we uitgenodigd om vreemde ta-
len te verbinden met de Nederlandse woorden van 
onze geloofstaal. Daarnaast nodigden de stiltes, de 
schoonheid van het landschap, de eenvoud van de 
maaltijden ieder van ons uit, om gevoel te verbinden 
aan onze geloofstaal. 
 

Daar kwam dus in onze groep de uitnodiging bij om 
onze eigen, persoonlijke taal en woorden te vertalen 
naar de grammatica van de Alomvattende Liefde van 
de Weefsters. En andersom. Weefsters hebben vaak 

geloof en religie achter zich gelaten. Wij, christenen, 
hebben geleerd om geen lege woorden te gebruiken. 
Jouw woorden van geloven passen heel persoonlijk 
bij jouw eigen geloofservaringen. Voor ons is de 
Christelijke, protestantse traditie, vitaal en rijk ge-
noeg. 
 

Elke ochtend was er een Bijbelstudie. Om 10.00 uur, 
na ochtendgebed, ontbijt en corvee, sprak frère Pe-
dro met de ouderen (30+) over het manifest van 
Taizé 2022: Eenheid, verbondenheid. Dit is waar de 
wereld naar snakt anno 2022. In zes voorstellen deelt 
het manifest haar visie. Elke dag wordt een van de 
paragrafen besproken. Na het betoog van frère Pedro 
spraken we hierover verder in onze eigen groep. 
 

Op de eerste ochtend leek onze deelpartij in gloei-
ende kolen al te stranden. De helft van onze groep 
vond de lezing helemaal niks en was niet meer van 
plan te gaan. De andere helft voelde zich best wel 
geestelijke gevoed door de frère en de Schrift.  
Hoe nu verder? We besloten elkaar te vertellen wat 
ons tegenstond en wat ons verwarmde. Dit werd een 
warme ontmoeting. Achter ‘weerzin’ zit namelijk een 
bedreigde waarde. Als je elkaar mag vertellen over de 
voor jouw belangrijke, persoonlijke waarden, dan 
openen zich de luiken van het hart, dan stromen er 
tranen, dan komt een zachte gloed van vrede vrij. 
 

Die zachte gloed van vrede hebben we kunnen vast-
houden. Zij kon ons dragen, in ons verdriet, in onze 
afzondering, met onze dankbaarheid, zelfs in de re-
gen! 

Dank aan mijn reisgenoten en het frisse, vitale Taizé. 
 

Gloedvol Pinksteren voor jullie allen! 

 
Ds. Martin de Jong 
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Martin trakteert  
 

Lieve, beste vrienden, vriendinnen, kennissen uit de kringen van de Protestantse Gemeente Doorwerth, de katho-
lieke gemeenschap De Schakel, het Odensehuis Doorwerth, graag nodig ik jullie uit om taart te eten met een glas 
bubbels. Ondertussen kunnen we genieten van (Indonesische) livemuziek van Suli en Solo (Loulou Benda). 
 

Graag zie ik jullie op zaterdag 23 juli 14.00 -15.00 in de koffiezaal van de Ontmoetingskerk. 
 

Aanleiding is mijn 60e verjaardag (op 21 april). 
 

Tot de 23e juli, hartelijke groet,  
Martin de Jong 
 

Opgeven bij mij mag, maar hoeft niet  predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl of  06-49840712 
 

‘Fluitend naar huis’ 
Op de rug van de os keert de hoeder content en op zijn gemak naar huis terug. 
De klank van zijn schalmei doordringt de avondschemering. 
In elke maat, in elke noot doorklinkt het grenzeloze gevoel van de hoeder. 
Hoeft het nog gezegd hoe hij zich voelt? 
 

De strijd is voorbij. Ook winst of verlies doen er niet meer toe. De hoeder neuriet 
een landelijk deuntje van de houthakker en speelt op zijn fluit de simpele liedjes 
van de dorpskinderen. Zittend op de rug van de os, is zijn blik gericht op de hemel. 
Roep je naar hem, dan draait hij zijn hoofd niet om. Trek je aan zijn mouw, dan zal 
hij niet stoppen. 

 
 
 

Startzondag 11 september in de steigers 
 

De startzondag houden we dit jaar op zondag 11 september. We vieren de start van een nieuw najaarsseizoen in 
de kerk. Drie themalijnen komen dan samen. 
 

Ambtsdragers 
Als feest van de gemeenschap vieren we de herbeves-
tiging van Susan Cleveringa als ouderling. Met passie, 
creativiteit en resultaatgerichtheid geeft zij leiding aan 
de werkgroep Vorming en Toerusting. Zo kunnen wij 
allen van dit vitale aanbod blijven genieten. Daarnaast 
neemt Iete van Voornveld afscheid als ouderling. De 
zorg voor haar man Ad vraagt veel tijd en energie. Zo 
heeft ze ook afscheid genomen van de werkgroep ere-
diensten. Gelukkig blijft ze meedoen met het Pasto-
raal Team, de Open Kerk en de oecumenische midda-
gen. Als diakenen nemen Janneke Nieuwenhuis en 
Henk Gerritsen afscheid. Het standvastige drietal in 
het College van Diakenen (plus Siny van Pijkeren) 
heeft nu dus hard versterking nodig. Lezers, neem dit 
verzoek ter harte. Vraag een oriënterend gesprek aan 
met Siny, Hiske, Teus of Martin. Of loop eerst eens 
een tijdje mee of geef je commitment voor twee jaar. 

Aan Tafel 
Een tweede themalijn is de introductie van het PKN-
jaarthema ‘Aan tafel’. Vieren we onze verbondenheid 
met Jezus Christus aan de avondmaalstafel, zo kunnen 
we deze verbondenheid delen met elkaar en anderen 
aan de eettafel door de weeks. Een goed idee, dat we 
al veelvuldig gebruiken (Odensehuis drie keer per 
week, Holy Happy Meal, Running Dinner, afsluiting 
verfrissingscatechese, ....). Goed om deze praktijken 
uit te bouwen. Misschien kan de uitbreiding van de 
keuken in de inrichtingsplannen mee. 
 

Speeddate 
De derde themalijn is de be-
hoefte om weer een speed-
date te houden. Korte ge-
sprekken met steeds een an-
dere ‘date’ over existentiële 
en geloofszaken. 

 
Als jullie het leuk vinden om mee te doen in de voorbereiding, kom dan vrijdag 1 juli 14.30 uur naar de Ontmoe-
tingskerk. Laat het een van ons weten. 
 
Hartelijke groet, Nineke, Reina, Bart Jan, Susan en Martin  

mailto:predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
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Uit de kerkenraad 
 
‘De Heer doet een appèl op ons’ 
Dit is het thema in de Vriendschapsviering op zondag 1 mei. Dus na de 
coronatijd, waarin we figuurlijk onder een steen leefden, en na de Paas-
cyclus horen we in de schriftlezingen en de uitleg dat er ook iets van ons 
wordt verwacht. Nadat ik 4 weken door een lelijke val met de fiets aan 
huis was gebonden en weinig tot niets kon (dus figuurlijk onder een 
steen leefde), was dit meteen een heftige boodschap. Een boodschap die 
misschien onrustig maakt, maar wel duidelijk is. Maar het hoeft niet om 
grootse zaken en inspanningen te gaan.  
 
We zingen een lied (uit Iona) in deze dienst waarin duidelijk wordt wat de essentie is: 
 

Hoe kan ik Uw goedheid eren, voor altijd, 
elk’ unieke mens waarderen, zijn eigenheid?  
Hoe bewaar ik alle dagen eerbied voor Uw aardse gaven, 
hoe kan ik Uw hart behagen, Heer, voor altijd?  
 

En zo gaan we ook als leden van de kerkenraad weer aan de slag. De kerkenraad vergaderde op woensdag 11 mei. 
Hieronder de belangrijkste punten: 

 
- Binnen de kerkenraad maken we ons zorgen over 

de bemensing van de diaconie. In september van 
dit jaar treden Henk Gerritsen en Janneke Nieu-
wenhuis af. Dat betekent dat Siny van Pijkeren 
overblijft als enige diaken. Er zijn al meerdere men-
sen gepolst, maar zonder resultaat. In de volgende 
vergadering stellen we een actieplan op. 

 
- De kerkenraad besluit het kerkblad van augustus 

eerder te laten verschijnen i.v.m. vakantie van de 
Duoshop. De datum wordt 3 augustus. De kopijda-
tum is zaterdag 23 juli. 

- In de maanden juni, juli en augustus zullen inspira-
tiedagen worden georganiseerd. Elke maand 1 
donderdag. Het programma voor die dagen zal lij-
ken op het aanbod in de zomerweek. Aankondiging 
en programma komen in het kerkblad. 

-  
- Asseliena de Haan houdt de Facebook-pagina van 

de Ontmoetingskerk bij. De kerkenraad is nog op 
zoek naar een beheerder van de website.  

 
- De volgende vergadering van de kerkenraad is op 

20 juli 2022. 
  
Ik sluit af met het slotlied in de dienst van zondag 8 mei (Moederdag). Dit lied (LB 973) sluit mooi aan bij het 
thema van de vriendschapsviering waarmee ik dit stukje begon. 
 

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 
en op te vangen wie zijn thuis verloor, 
roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.  
Halleluja! Moederdag Matteüs 15: 21-18 

 
 
Hiske Huitema  
scriba 
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De onveranderde en veranderende ruimte van Taizé 
 
Het was inmiddels 4,5 jaar geleden - oktober 2017- dat we voor het laatst met een groepje vanuit de Ontmoetings-
kerk naar Taizé waren gegaan. We gaan om het jaar en Corona had 2 jaar lang roet in het eten gegooid.  
Nu kon het eindelijk weer en kon ik mij verheugen op het samen plannen maken, het reizen ernaar toe en onze 
aankomst in de Communauté Taizé, gelegen op de onveranderde, rustige en vredige heuvel in het glooiende land-
schap van de Bourgogne, waar in deze tijd alles volop in bloei staat.   
 
De eerste dag al, bleek dat er in deze 4,5 jaar weinig 
tot niets veranderd was: 
 
De hartelijke, aandachtige ontvangst en welkom door 
jongeren die optreden als host, het grote plein met 
aangestampt zand, het terrein met de witte tent voor 

de F-side (voor mensen boven de 30, zoals wij ☺), het 
ritme van de kerkdiensten en het dagprogramma en 
ook de vertrouwde, rode soepkommen voor koffie en 
thee waren er gelukkig nog. 
 
Het onveranderde en vaste dagritme van het klooster 
maakte dat ik mij er snel weer vertrouwd mee kon 
maken. Het ritme en de rust maakt ook, dat je, voor 
een deel van de dag met jezelf alleen, snel tot de kern 
komt: hoe sta ik ervoor? Wat houdt mij op dit mo-
ment eigenlijk bezig? Wat vraagt om aandacht? 
 
Mijzelf dit afvragend, op een mooi plekje met uitzicht 
over glooiende weiden vol met boterbloemen, made-
liefjes en paarse klavers, ging ik in gedachten naar de 
eerste twee keer, dat ik in Taizé was: 
 
In 2016 – samen met een groepje gemeenteleden en 
de jongeren, waaronder mijn jongste dochter. De er-
varing van Taizé was nieuw; ik was veel bezig met alles 
in mij opnemen: de kerk, het zingen, de duizenden 
jongeren die er toen waren, wat gebeurt er allemaal 
en wat doet dat met mij. Het bijzondere van er samen 
met je dochter te zijn. 
 
In 2017 – zonder de jongeren, maar met een fijne 
groep volwassenen. Meer tijd voor jezelf en de Bijbel-

studies, de gesprekken. Het dagritme en hoe het toe-
gaat al vertrouwd. Ruimte om mezelf te bezinnen op 
wat gaat goed, waar ben ik dankbaar voor en wil ik 
graag behouden, wat maakt me nog onrustig en hoe 
zou ik mezelf nog willen ontwikkelen, naar de toe-
komst toe.  
 
En nu, in 2022 – hoe sta ik er nu voor? Wat houdt mij 
nu bezig? Wat vraagt nu om aandacht? 
 
En het antwoord: eigenlijk wil ik nu alleen maar ZIJN. 
Het moment genieten. Genieten van het er weer zijn. 
Genieten van de anderen in de groep, de gesprekken, 
de gezellige momenten samen, een mooie wandeling 
maken in goed gezelschap, de rust in de Stiltetuin, (al-
leen de kikkers in de vijver trekken zich hier niets van 
aan) het mooie zingen in de kerk met duizend anderen 
uit alle delen van de wereld, de broeders die ver-
trouwde woorden spreken in verschillende talen, de 
eenvoudige maar toch voedzame maaltijden waar we 
grappen over maken maar  die maken dat je tussen-
door eigenlijk niet eens behoefte hebt om te snacken, 
het bezoeken van vertrouwde plekken op en bij  het 
terrein, het weergeven van je gemoedstoestand in 
een schildering, al die dingen maken dat Taizé voor mij 
een onveranderde ruimte is met ruimte voor verande-
ring.  Dit jaar was dat genieten en zijn, samen met de 
anderen van onze groep. 
 
In 2024 hopen we weer te gaan – daar kan ik me nu al 
op verheugen – wat zal het dan zijn? 
 
Susan Cleveringa
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Verder op weg naar een Stralende Toekomst voor de Ontmoetingskerk 
Vier stralende bewegingen van de afgelopen jaren: In 2016 hebben we ons bezonnen op een dreigend tekort aan 
financiën. We zijn toen een weg ingeslagen van meer relevant, geloofwaardig kerk zijn. We namen de weg van 
meer buurtkerk worden.  

In 2016 hebben we ons bezonnen op een dreigend 
tekort aan financiën. We zijn toen een weg ingesla-
gen van meer relevant, geloofwaardig kerk zijn. We 
namen de weg van meer buurtwerk worden.  

 
1. Op deze weg zijn we allereerst het Odensehuis 

Doorwerth begonnen en zijn we een aantrekke-
lijke partner in welzijnsland geworden. In het 
Odensehuis vinden gemeenteleden als deelnemer 
en vrijwilliger een zinvolle en vreugdevolle beste-
ding en bestemming. Op dit grensvlak van kerk en 
dorpen vinden ook randkerkelijke en nieuwe men-
sen hun plek en zin. 

 

2. Daarnaast is er een bloeiende samenwerking met 
de Doorwerthse katholieke gemeenschap ont-
staan. Zij heeft haar basis in de Ontmoetingskerk 
gekregen. 

 

3. Een derde, stralende ontwikkeling is de ontwikke-
ling van meditatieve, dialogische en ervaringsge-
richte activiteiten. Een groep randleden en spiritu-
eel geïnteresseerden heeft zich hieromheen ge-
vormd. 

 

4. De vierde stralende kern is een harde groep deel-
nemers aan de erediensten. Zij nemen ook vele 
vrijwilligerstaken op zich. 

 
Het krimpende kader om de kerkelijke organisatie te 
laten draaien is inmiddels een zorg voor de toekomst 
geworden. Citaat kerkrentmeesters ‘Over 20 jaar nog 
wel geld, maar geen leden’. Wij geloven dat boven-
staande vier bewegingen belangrijk zijn voor een vi-
tale toekomst. We willen deze bewegingen verster-
ken en uitbouwen door een goede aanpassing van 
het gebouw. Het scharnierpunt in nieuw gemeente

zijn ligt voor ons in de Zomerweek 21. In deze week 
van ontmoeting voor en vernieuwing door de gebrui-
kers van het gebouw, komen nieuw elan en oude 
structuren in wisselwerking. Ons gebouw blijkt men-
sen te kunnen binden en uitdagen. Dit gaan wij sa-
men uitbouwen. 
 

We willen u, jullie graag meenemen op weg naar een 
stalende toekomst voor onze kerk en de mensen 
daarbinnen en daarbuiten. 
 

Vooraf: aan iedereen die zich zorgen maakt, iedereen 
die onzeker is, bang voor het onbekende: klop bij ons 
aan, deel je zorg met ons. Wij zijn er voor u, voor jou, 
voor ons. Deel je zorgen niet op een andere plaats, 
want daarmee maak je je eigen zorgen groter en be-
zorg je anderen ook nog eens zorgen.  
 

Als je op reis gaat zit daar altijd een factor van onze-
kerheid in, maar  
 

- Abraham liet zijn vertrouwde omgeving achter en 
vertrok uit Ur der Galdeën. Waarheen? Hij had 
geen flauw idee. Maar hij had vertrouwen en ging.  

 

- Jezus riep de discipelen. Vissers waren het. Wat 
gingen ze doen? Geen flauw idee. Maar ze gingen, 
want ze hadden vertrouwen. Alles wat hen tot dan 
toe in hun leven houvast had gegeven, durfden ze 
los te laten om samen op weg te gaan. 

 

- Na de dood van Jezus deden de discipelen dat nog 

een keer, met waarschijnlijk een veel grotere on-

zekerheid. Immers, hun grote voorbeeld, Jezus, 

hun leider was er niet meer! Wat moesten ze nu? 

Maar ze gingen de wereld in, vol onzekerheid. En 

kijk eens wat daaruit is voortgekomen!  
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Zonder hun vertrouwen en durf om die onzekerheid 
te accepteren en de toekomst actief in te gaan, had 
deze kerk, onze Ontmoetingskerk hier niet gestaan. 
Hoe mooi zou het zijn als wij door onze onzekerhe-
den, angst en behoudendheid los te laten een toe-
komst kunnen creëren voor ons en de mensen na ons 
in dit mooie, kansrijke en vertrouwde gebouw. Hoe 
mooi zou het zijn als wij met vertrouwen in de men-
sen die onze route uitstippelen samen op weg gaan. 
 
Wij zijn de Ontmoetingskerk. Laten we onze naam 
eer aan doen. Abraham ging de wereld in en ont-
moette vele mensen, de discipelen gingen de wereld 
in en ontmoetten vele, vele mensen. Laten wij de we-
reld in gaan door onze kerk geschikt te maken voor 
velen en open te stellen om daar vele, vele mensen 
te ontmoeten. 
 
Wij zijn de Ontmoetingskerk. Laten we elkaar blijven 
ontmoeten, inspireren. Ja, je mag onzeker zijn, zor-
gen hebben. Maar weet dat we elkaar en de waarden 
die we samen in het verleden hebben opgebouwd 
vasthouden: de eredienst op zondag zal heilig blijven, 

de pastorale zorg, het diaconaat en vele andere waar-
devolle aspecten zullen we blijven koesteren. En kom 
met je onzekerheden, vragen of zorgen bij mij of één 
van de andere leden van de werkgroep Klank Beeld 
Ruimte. 
 
Wij staan voor je open. Wij werken graag met u, met 
jou, met iedereen, hoe je ook naar zaken kijkt, aan 
een stralende toekomst voor onze Ontmoetingskerk 
en de vele, vele mensen die hier in de nabije en verre 
toekomst van mogen genieten. We nodigen jullie al-
lemaal van harte uit om met ons op reis te gaan.  
 
Projectteam Klank Beeld Ruimte, 
Hans Straus (projectleider) 
Teus de Vries 
Susan Cleveringa 
Gradie Hendriksen 
Martin de Jong 
 
Adviseurs: 
Joachim van Praagh (geluid en aankleding) 
Bauke Verhaagen (architect) 

 
 
 
 
 

Extra opdracht Projectteam Klank Beeld Ruimte 
Maar er is nog een aanleiding waarom bovenstaand projectteam aan de slag gaat. 
 
Sinds de Coronamaatregelen werden ingevoerd is Teus de Zwart begonnen met 
het opnemen van de kerkdiensten. Deze taak is vorig jaar overgenomen door Pa-
trick Kuijer en Hans Straus. Inmiddels worden de diensten zo mogelijk nog opge-
nomen en bewerkt door Hans Straus. De diensten worden gemiddeld nog steeds 
door zo’n 35 personen bekeken. De werkzaamheden zijn omslachtig en kosten 
daardoor per zondag zo’n 4 uur nabewerking. Mede door de Coronaperiode zijn 
er meerdere alternatieven beschikbaar die minder arbeidsintensief zijn en in 
sommige gevallen zelfs ‘live’ kunnen worden uitgezonden. 
 
Er komen meerdere klachten over het geluid in de kerkzaal en in de koffiezaal. In 
de kerkzaal ontstaat meer galm, doordat de kerkzaal op zondag minder gevuld is 
dan in de periode dat de geluidsinstallatie werd geplaatst. In de koffiezaal ont-
aarden de onderlinge gesprekken al snel in een ongewenst geroezemoes. 
 
Op verzoek van de kerkenraad gaat de projectgroep onderzoeken of, en zo ja 
welke veranderingen op het gebied van klank, beeld en geluid geadviseerd wor-
den om de hiervoor aangehaalde issues te verbeteren. De als adviseur betrokken 
architect zal in juni verschillende teams en werkgroepen interviewen om wensen 
en opmerkingen in kaart te brengen.  
 
Zodra de interviews zijn afgerond wordt aan de kerkenraad een advies uitge-
bracht. Dit advies zal ook ter kennisname worden besproken in een speciaal hier-
voor te houden gemeenteochtend of -middag. 
 
Hans Straus  



12 
 

Collecte nieuws 
 

Diaconie  Kerkrentmeesters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De diaconie ontving de volgende giften: 
€   50 op 29-03 
€ 100 op 10-04 
€   25 op 19-04 
€ 150 op 19-04

Voor de volgende projecten ontving de diaconie: 
€   15 kliederkerk op 29-03 
€ 100 Voedselbank Neder Veluwe op 05-04 
€ 100 Kinderen in Moldavië op 05-04 

 

Dank! 
 
 
 

Avondmaalscollecte 2022 
 

Manege zonder drempels 
Dit jaar gaat de opbrengst van de Avondmaalscollectes naar een bijzondere manege: de Manege Zonder Drempels 
in Bennekom. Het is een manege waar mensen met een ernstig meervoudige beperking komen genieten van het 
plezier, de ontspanning en de beweging van het paardrijden. De Manege heeft hiervoor het huifbed ontwikkeld.  
 

Wat is huifbedrijden? 
Wij hebben een speciaal huifbed waarbij een doek over de ruggen van twee paarden gespannen is waar de rijder 
op ligt. Op deze manier komt de rijder op een natuurlijke manier in beweging en beweegt mee op het ritme van 
de paarden. Door de beweging en de warmte van de paarden kan het lichaam van de rijder ontspannen. 
 

Hoe ziet een huifbedrit eruit? 
Met een tillift wordt de rijder op het huifbed gelegd. De rit duurt ongeveer een half uur. Bij goed weer rijden we 
lekker buiten. Is het koud of regenachtig dan rijden we in de mooi beschilderde binnenmanege. Natuurlijk mag 
een begeleider meerijden op de bok of vanuit de ontvangstruimte toekijken. 
 

Kosten 
Manege zonder Drempels: geld mag geen belemmering zijn om te 
komen rijden. Ons tarief van € 13,- (tarief 2022) ligt daarom ver on-
der de kostprijs.  Dit kunnen we doen dankzij diverse vormen van ac-
ties en giften en de inzet van vrijwilligers. We krijgen geen subsidies 
of vergoedingen van zorgverzekeraars. 
 

Meer info:  www.manege-zonder-drempels.nl  

Datum: Bestemming: Bedrag 

27-03-22 Missionair werk € 145,29 

03-04-22 Kerkinactie: Moldavië € 255,57 

10-04-22 Diaconie €   86,04 

14-04-22 Diaconie €   92,00 

14-04-22 Avondmaalscollecte €   65,00 

16-04-22 Diaconie €   46,60 

17-04-22 Kerkinactie: Libanon € 168,74 

24-04-22 Diaconie €   96,90 

01-05-22 Diaconie €   84,70 

08-05-22 Kerkinactie: Noodhulp Nigeria €   78,40 

15-05-22 Voedselbank €   87,25 

22-05-22 Diaconie €   74,60 

Opbrengsten eerste collecte 

Datum Bestemming Bedrag 

27-03-22 Kerk €   43,20 

03-04-22 Kerk €   67,10 

10-04-22 Kerk €   46,75 

14-04-22 Kerk €   39,55 

16-04-22 Kerk €   34,60 

24-04-22 Kerk € 108,85 

01-05-22 Katholieke gem. €   39,00 

01-05-22 Ontmoetingskerk €   39,00 

08-05-22 Kerk €   64,95 
 

http://www.manege-zonder-drempels.nl/
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Bijzondere collectes juni 
 

Zuid-Afrika: Bijbel brengt arme boeren in actie 
Pinksterzondag 5 juni zending 
 

Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties 
lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. Met een ambitieus 
Bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te 
doorbreken: ze brengen families samen in actie en geven hun hoop. 
 

De inwoners lezen eerst samen Bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij de 
pakken neer te zitten maar in actie te komen. Daarna leren ze hoe je compost 
maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water beter vasthoudt. 
En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het programma is 
succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun voedselop-
brengst en is er meer geld voor investeringen, onderwijs en gezondheidszorg. 
 

 
Vader Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu ook schoorste-
nen. Die gebruiken mensen als afvoer van hun oven. Zoon Mnqobi (8) vindt het zo 
leuk dat hij zijn vader nu helpt met groenten planten en besproeien en schoorste-
nen in elkaar zetten. 
 

Meer lezen:  kerkinactie.nl/bijbelsboeren 
 
 
 

Hulp voor mensen zonder papieren 
Zondag 26 juni Binnenlands diaconaat 
 

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder ver-
blijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en 
leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Zij mogen niet werken en 
hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt 
kerkelijke initiatieven, zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in 
Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, die ongedocu-
menteerden helpen met informatie, advies en scholing, zodat ze per-
spectief krijgen in hun leven. In het Wereldhuis Amsterdam krijgen 
mensen een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post 
of als er een medisch probleem is. “Mensen kunnen bij ons even op 
adem komen. Wij zijn er voor mensen zonder verblijfsvergunning, die 
uit onveilige landen buiten Europa komen, of uit een onveilige situatie 
in een veilig land”, zegt Geeske Hovingh, coördinator van Wereldhuis 
Amsterdam, een project van de protestantse diaconie aldaar. 

 

Meer lezen:   kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden 
 
 
 

Open Kerk 
 

Iedere maandag en donderdag is de kerk van 10.00 – 12.00 uur open voor een kop koffie, 
een praatje of even een moment van stilte in de Kerkzaal.  
 

U bent van harte welkom! 
 

Vrijwilligers Open Kerk 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/bijbel-brengt-arme-boeren-in-actie/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/hulp-en-perspectief-voor-mensen-zonder-papieren/
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Columnpje  
Een tempelreiniging, graag 
 
Een praattafel, de zoveelste. Diverse gasten, zoals ge-
bruikelijk. Of nou ja, gebruikelijk – er zit er één bij die 
wat mij betreft afwijkt van dat gebruikelijke. Door-
gaans zijn er deskundigen van allerlei slag en soort – 
militair, politiek, media, noem maar op. Maar dit keer 
is er ook een gast die wat afwijkt van dat gebruikelijke: 
een man die zijn geld verdient als koppelbaas. Hij re-
gelt arbeidskrachten voor ons land. Goedkope arbeids-
krachten, begrijp ik. Heel goedkope.  
 

Die goedkope arbeidskrachten hebben een dak boven 
hun hoofd nodig en dat krijgen ze dan ook: een slaap-
kamer. Vaak raamloos. En, o ja: ook een gezamenlijke 
keuken, samen met andere goedkope arbeidskrachten. 
Het huis waarin ze wonen is een voormalige eengezins-
woning, die met wat vindingrijk klussen met hamer en 
zaag is aangepast aan die goedkope arbeidskrachten. 
Er gaan veel makke schapen in dat hok. Elk van die 
goedkope arbeidskrachten krijgt een uurloon van € 10,-. 
Daar moet ook huur van worden betaald: € 100,-. Per 
week. Te betalen aan diezelfde man.  
 

De redactie van de praattafel had filmopnamen bij de 
hand, zodat we allemaal in beeld kregen hoe dat eruit-
ziet, het leven van die goedkope arbeidskrachten. Van 
die mannen met hun slechte kleren en hun uitgebluste 
ogen, in dat hok dat ik voor de televisie gelukkig niet 
kan ruiken. 
 

Er zijn meer van dat soort koppelbazen actief op dit 
terrein. En ze verrichten met dat regelen van goedkope 
arbeidskrachten heel noodzakelijk werk, dat moet ik 
goed begrijpen, zegt die ene aan de praattafel. Want 
zonder al die goedkope arbeidskrachten loopt er van 
alles vast in ons land. Schoonmaken, fruit plukken, as-
perges steken, tuinbouwwerk - eigenlijk te veel om op 
te noemen. En die heel goedkope tomaten die ik uit de 
supermarkt haal, komen dus ook al uit de handen van 
die heel goedkope arbeidskrachten.  
 

Het duurt even voor goed tot me doordringt waar ik in 
mijn veilige huiskamer naar zit te kijken: naar een 
21steeeuwse versie van slavernij, naar de volstrekte 
schaamteloosheid waarmee die geregeld is. Er passe-
ren nog wat opmerkingen over het ophogen van het 
minimumuurloon, maar overtuigend klinkt dat vol-
strekt niet. En het griezelige is, dat iedereen aan die ta-
fel vindt, dat zo’n verhoging er beslist moet komen, 
maar dat niemand lijkt te geloven, dat die er komt. De 
politica aan de tafel was verontwaardigd. Een van de 
gespreksleiders duidelijk ook. Maar waarom klonk het 
zo machteloos allemaal?  
 

Misschien wel omdat we allemaal zelf ook onderdeel 
van dit probleem zijn. Iedereen profiteert van die 
goedkope arbeidskrachten, die zorgen voor die mooie, 
goedkope tomaten in de supermarkt. Niet alleen de 
mensen die maar amper rond kunnen komen, maar 
ook die mensen die daar aan die praattafel zaten en 
commentaar leverden. En die Grote Boze Koppelbaas 
die met zijn werk handen vol geld wist binnen te sle-
pen, was van de commentaren dan ook niet echt onder 
de indruk.  
 

Ik eerst wel: ze hadden gelijk, die mensen die zulke 
praktijken schandalig vonden. Ik vond dat zelf toch 
ook? En ik voelde zelfs ineens een intense behoefte 
aan een soort tempelreiniging. Want was onze aarde, 
onze samenleving niet om te beginnen bedoeld als een 
vindplaats voor het goede? Net zoals ooit ook de tem-
pel in Jeruzalem bedoeld was?  ‘Een rovershol hebben 
jullie ervan gemaakt!’ raasde Jezus ooit1. En Hij smeet 
alles wat met naar geld graaien te maken had, de tem-
pel uit. Dat was kennelijk van het grootste belang – het 
staat dan ook in alle vier de evangeliën, niet te missen.   
 

Maar nu ik er over nadenk, voel ik me daar ongemak-
kelijk bij worden. Ik ben ook deel van het probleem 
waar het over ging: het soort uitbuiting waarbij ik als 
vanzelf het woord slavernij gebruikte, de onnaden-
kendheid waarmee ik zelf ook profiteer van het gemak 
dat het werk van die heel goedkope arbeidskrachten 
oplevert.  
 

En er schiet me ineens nòg een Bijbeltekstje te binnen: 
je kunt niet èn God dienen, èn de Mammon.2 Dat had ik 
mooi kunnen gebruiken als ik ook aan die praattafel 
had gezeten.  

Maar ja – ik word toch ineens wat bescheidener: voor 
ik het weet, stoot ik zelf mijn teen tegen dat tekstje. 
Dat onontkoombare, ware tekstje. Dat ook al niet te 
missen is.  

HJN
1 Zie zowel Mattheüs 21: 12-17, Marcus 11: 15-18, Lucas 19: 45-48 als Johannes 2: 13-25 
2 Zie Mattheüs 6: 24 
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Bedankt voor de bloemen en meer 

Geweldig! 
Wat een verrassingen stonden ons te wachten toen we 55 jaar getrouwd waren. Bossen bloemen vanuit de 
kerk, de hoeveelheid kaarten, telefoontjes en gesprekken. Zo hartverwarmend. We zijn heel dankbaar voor alle 
aandacht die we van u hebben gekregen. 
 
Ook heel bijzonder was de bos bloemen die we kregen van de R.K. gemeenschap. 
Een ontroerend moment toen Peter en ik de Paaskaars aangereikt kregen. De kaars heeft inmiddels een mooi 
plekje gekregen.  
 
We kunnen niet uitdrukken hoe blij we met al deze aandacht zijn.  
 
Nogmaals: Heel veel dank! 
 
Peter en Nel Maassen 

  
Allereerst wil ik u allen een gezegend en gezond Pinksterfeest toewensen. 
Alsnog bedankt voor de verlate kaart en het bloemenbouquet die ik eertijds mocht 
ontvangen. 
 
Hartelijke groeten van  
Anneke Oldhoff- v.d. Meulen 

 
Zondag 3 april kreeg ik een prachtige bos bloemen met een kaart met de namen van veel gemeenteleden.  
Heel hartelijk bedankt! 
 
Hiske Huitema  

 

Lieve gemeente,  
Bedankt voor de bloemen en kaarten die we hebben mogen ontvangen voor mijn 85e verjaardag. 
Bedankt en hartelijke groeten van  
 
Riet en Peter Kool. 

Bedankt! 
Sinds mijn ziekte K., heb ik veel medeleven gekregen van gemeentele-
den. De ene met gebed, de ander met een kaart, Bijbeltekst, een bloe-
metje of wat dan ook. Op dit moment lijken de bron en kwaadaardige 
uitzaaiingen weggehaald. Ik hoop dat dit zo blijft. 
 
Bedankt nogmaals en ook veel sterkte voor al die mensen die op dit mo-
ment ernstig ziek zijn en hopen op herstel. 
 
Teun van de Steeg 

 

Na ’t overlijden van mijn dierbare echtgenoot Siep Schulp wil ik u bedan-
ken voor alle kaarten. De condoleances en lieve berichten hebben mij erg 
gesteund tijdens deze verdrietige periode. Ook bedankt voor de mooie 
bos bloemen die ik voor mijn verjaardag van jullie gekregen heb. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Geertje Schulp-Sandstra 
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Kerkelijk Bureau 
 Open op woensdag 15 juni en 20 juli 2022  
 van 14.00-16.00 uur 

 
Het kerkelijk Bureau is altijd bereikbaar via:  kerkelijkbureau@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
 

Martijn van Andel, Kerkelijk Bureau 
 
 
 

U kunt ons helpen! 
 

Lange tijd geleden is aan ons, Peter en Nel, gevraagd of we een boek willen maken over gemeenteleden die over-
leden zijn en dit vanaf de opening van de Ontmoetingskerk. Zo proberen we er een waardevol boek van te maken 
waar iedereen, die informatie zoekt over familie, dit in onze kerk kan vinden. 
 

Op verschillende manieren is er gezocht en gevonden. Toch hebben we lang niet alles kunnen vinden. Daarom is 
het idee opgevat om de informatie die er is, achter in de kerk te leggen. Zo kunt u zien wat er is gevonden en 
welke informatie nog ontbreekt. U begrijpt al wat onze vraag is: Wilt u hiernaar kijken en waar nodig aanvullen? U 
hoeft gelukkig niet alleen maar te kijken, want ja, u mag er ook in schrijven of veranderen. U doet ons hier een 
groot plezier mee. 
 

Alvast onze hartelijke dank. 
 

Peter en Nel Maassen 
 
 
 

Oorlog in Oekraïne  
 

Sinds 24 februari jl. heb ik het gevoel dat ik niet meer bij deze tijd hoor. Natuurlijk is er altijd ergens oorlog. Maar 
door de manier waarop Rusland oorlog voert, lijkt de tijd terug te gaan naar de eerste helft van de 20e eeuw, toen 
ik nog niet geboren was. In de afgelopen weken hebben verschillende mensen op heel verschillende manieren 
hun ontzetting met ons gedeeld. Piet Nijenhuis speelde de hymne Finlandia voor ons, Susan Cleveringa vroeg op 
Paasmorgen onze aandacht voor de hopeloze Godverlatenheid in het oorlogsgebied. Ds. Kees de Jong zong het 
lied: Duurt de oorlog voort en op zondag 22 mei speelden Teun van de Steeg (piano), Esther van Roekel (viool)en 
Hettie van Nes (cello) de compositie van Teun ‘Gebed voor Oekraïne’ voor ons.  
 

En op 14 juli organiseert het Pastorale Team een gesprekstafel voor vrede 
in Oekraïne. De uitnodiging hiervoor vindt u samen met de tekst van het 
lied op de volgende pagina. Ik heb daar een tekst uit de vorige eeuw aan 
toegevoegd. Deze tekst van Etty Hillesum is weer bijzonder actueel. 

 
Anne Krijger  

Overleden 

H.J. Schutten-Brouwer Doorwerth 

R. van Loenen Doorwerth 
 

Afgemeld 

R.J. de Vries Doorwerth 

J. de Vries - van Dijk Doorwerth 

Gebke de Vries Doorwerth 
 

Ingekomen 

D.A. Dorland Doorwerth 
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Gesprekstafel ‘Vrede voor Oekraïne’ 
 

De oorlog in Oekraïne is afschuwelijk voor de betrokkenen en 
trekt ook een grote wissel op ons, (gelovige) Nederlanders op af-
stand. Op verschillende manieren.  
 

Ten eerste is er oorlog ontstaan in Europa. We dachten dat we 
een veilig Europa konden bestendigen met behulp van afspraken 
op basis van redelijkheid en welbegrepen eigenbelang. Dit gevoel 
van fysieke veiligheid is doorbroken. Ons landsbestuur moet be-
slissingen nemen om Oekraïne te steunen, zonder zelf partij te 
worden. 
 

Ten tweede trekken grote stromen Oekraïense vluchtelingen naar 
West-Europa. Deze willen en moeten we opvangen.  
Ten derde schuren mensenbewegingen, verhalen en beelden over 
deze oorlog oude oorlogservaringen van onszelf, onze families, 
open. 
 

Om onze zorgen en verlangens te delen organiseert het Pastoraal 
Team een gesprekstafel ‘Vrede voor Oekraïne’. Onder leiding van 
ds. Martin de Jong spreken we, met behulp van de dialogische 
methode, over onze zorgen en verlangens. 
 

De bijeenkomst houden we op donderdag 14 juli van 10.00 - 11.30 
uur. Informatie en opgave bij Martin de Jong, 06 49 84 07 12. 
 

Het Pastorale Team  
Iete, Aartje, Woutje, Maybell, Susan, Martin 
 
 

 

Ik zal je helpen God 
 

Het zijn bange tijden, mijn God.  
Vannacht was het voor het eerst dat ik met brandende ogen en 
slapeloos in het donker lag en er vele beelden van menselijk lijden 
langs me trokken. Ik zal je één ding beloven God, een kleinigheidje 
maar: ik zal mijn zorgen voor de toekomst niet als evenzovele 
zware gewichten aan de dag van heden hangen, maar dat kost 
enige oefening. Iedere dag heeft nu aan zichzelf genoeg. 
  
Ik zal je helpen, God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van 
tevoren nergens voor instaan. Maar dit ene wordt me steeds dui-
delijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten hel-
pen en door dat laatste helpen wij onszelf. En dit is het enige wat 
we in deze tijd kunnen redden en ook het enige waar het op aan 
komt: een stukje van jou in onszelf, God. En misschien kunnen we 
ook eraan meewerken jou op te graven in de geteisterde harten 
van anderen. 
  
Ja, mijn God, aan de omstandigheden schijn jij niet al te veel te 
kunnen doen, ze horen nu eenmaal bij dit leven. Ik roep je er ook 
niet voor ter verantwoording, jij mag ons daar later voor ter ver-
antwoording roepen. 
 

Etty Hillesum

 

Duurt de oorlog voort 
 
Duurt de oorlog voort,  
sterven kinderen van honger,  
wenen vaders luid   
om hun zonen in de strijd,  
krijgen meisjes les  
in het dansen zonder partner,  
wie heeft dan profijt?  
 
Duurt de oorlog voort,  
wordt de waarheid bruut gegijzeld,  
trekt de wolf het kleed  
van de onschuld aan,  
wordt de vredesroep honend  
als verraad bestempeld,  
wie doorziet de waan?  
 
Duurt de oorlog voort,  
ondermijnt terreur het leven,  
trekt een schare weg  
voor de dreiging van een bom, 
 raakt een volk ontheemd  
om de nationale glorie,  
wie kijkt naar hen om?  
 
Duurt de oorlog voort,  
worden rijken zichtbaar rijker,  
prijst men wapentuig  
dat de aarde beven doet,  
wordt een vruchtbaar land  
morgen tot een woeste vlakte,  
wie keurt zoiets goed?  
 
Duurt de oorlog voort,  
sluiten wij dan niet de hemel?  
Duurt de oorlog voort,  
scheppen wij dan niet een hel?  
Duurt de oorlog voort,  
wordt het ons dan nog vergeven?  
Duurt de oorlog voort...  
en voort...  
en voort... 
 
 
Lied 5 uit de Iona bundel Opstaan 
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Uit de diaconie 
 

Een tweede leven voor uw kleding 
 

De door u ingebrachte kleding is opgehaald door de Stichting Zending over Grenzen. 
Die kleding krijgt zo een goede nieuwe bestemming. 
 

Hartelijk dank! 
 

Deze stichting bestaat sinds 1973 onder de naam ‘Vervolgd Christendom’ en was toen vooral gericht op het bren-
gen van Bijbels naar Oost-Europa. Met de val van de Muur in 1989 kwam de miserabele leefsituatie daar aan het 
licht: overvolle tehuizen met onverzorgde kinderen en veel mensen zonder hoop voor de toekomst. 
 

De organisatie ging zich toen naast zendingswerk ook richten op materiële en sociaal-emotio-
nele hulpverlening. Vandaag de dag worden bijna tienduizend kinderen en bijna 1900 gezin-
nen geholpen door Zending over Grenzen. 
 

De kleding wordt in het magazijn in Almere gesorteerd en klaargemaakt voor transport naar 
Oost-Europa. In Oekraïne hebben ze de laatste tijd extra hulp geboden in de vorm van nood-
opvang, warme maaltijden, kleding en vervoer. 
 

Op hun site www.zendingovergrenzen.nl/over-ons leest u hierover meer. 
 
Uw diakenen 
 
 
 

Jeugd 
 

Eindexamens 
Als u dit artikel leest, heeft Thom Veldhuis inmiddels eindexamen VWO gedaan en is hij 
in afwachting van de uitslag op 9 juni. We leven met hem mee en hopen natuurlijk hem 
te kunnen feliciteren met het behalen van zijn diploma! Thom is daarmee – voorlopig- 
de laatste jongere in onze gemeente, vanuit de vroegere kindernevendiensttijd, die uit-
vliegt. 
 
 

Viering met groep 8 basisschool de Dorendal 
Op vrijdag 8 juli willen we de kinderen van groep 8 en hun leerkracht Jasper Post, van 
harte welkom heten in onze Ontmoetingskerk voor een gezamenlijke viering.  
 

Zowel de leiding van de Dorendal - in de persoon van leerkracht Jasper- als wij, ds. 
Martin de Jong en Susan Cleveringa - als vertegenwoordigers van de Ontmoetings-
kerk-, vinden het belangrijk dat de kinderen op een laagdrempelige manier kennis 
maken met de liturgie, de symbolen en rituelen van de/onze kerk. 
 

Ieder jaar proberen we met een thema in te spelen op de belevingswereld van de kin-
deren, wat hen bezighoudt en wat hen kan helpen zichzelf beter te leren kennen op 
hun weg naar de toekomst. Dit jaar nemen we dat laatste letterlijk. Rondom het 

thema ‘Mijn weg naar de toekomst’, is een liturgisch programma voorbereid met interactieve werkvormen en 
gaan we met de kinderen in gesprek. 
 

Teun van de Steeg zal zijn muzikale medewerking aan deze viering verlenen. We zien er naar uit om een leuke en 
zinvolle middag te hebben met elkaar. 
 

Susan Cleveringa 
Ouderling V&T/Jeugd 

http://www.zendingovergrenzen.nl/over-ons
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Vorming en Toerusting  
 

De Bijbelkring heeft vakantie 
Op woensdag 11 mei sloot de Bijbelkring het seizoen 2021-2022 af. Ondanks een onderbreking door de corona 
lockdown kijken wij terug op mooie bijeenkomsten. Met goede gesprekken naast de gezelligheid.  
 

Nieuw seizoen 
Volgend jaar beginnen we weer in september. Op iedere tweede woensdag van de 
maand komen wij in de Ontmoetingskerk bij elkaar om samen, onder leiding van ds. Kees 
van Alderwegen een Bijbelgedeelte te verkennen. Ieders inbreng is belangrijk. Er is ook 
aandacht voor een gezellige en ontspannen sfeer.  
 

Nieuwe deelnemers zijn welkom 
Onze kring wordt helaas steeds kleiner. Gelukkig hebben zich vorig jaar twee nieuw deelnemers aangesloten. Toch 
willen wij iedereen, die graag samen met anderen over de Bijbel wil praten, van harte uitnodigen om een keer 
kennis te komen maken. En dan hopen we natuurlijk dat je mee blijft doen.  
 
Namens de hele Bijbelkring, 
Anne Krijger 
 
 
 

Meditatie op locatie  
 
Wij nodigen iedereen uit voor de zomermeditatie op zaterdag 18 juni van 10.00 – 13.30 uur In de tuin van Kasteel 
Hemmen. De kasteeltuin is gelegen tegenover Veldstraat 81 te Hemmen (Zetten). Bij de werkvormen maken we 
gebruik van het prachtige landschap van het park en de kasteeltuin die rond deze tijd in volle bloei staat.  
 
Thema: ‘Revolutie van het hart’ 
Dit thema is ontleend aan het derde voorstel van Taizé. Het onderstaande citaat was de basis voor één van de Bij-
belstudies tijdens ons verblijf in Taizé, eind april. Het is van Dorothy Day. Zij was een Amerikaanse journaliste en 
activiste in de frontlinie voor de mensenrechten.  
 
De grootste uitdaging van deze tijd is: hoe kunnen we een revolutie van het hart teweegbrengen, een revolutie die 
alleen tot stand kan komen als hij bij eenieder van ons, ín ons, begint. (1963) 
 
Ineke Masselink en Susan Cleveringa begeleiden deze dag. 
 
Revolutie van het hart, betekent: je hart anders gaan gebruiken. 
Om bij het hart te komen, moet je eerst de weg naar het hart leren kennen, om het te kunnen gebruiken. 
Om bij het hart te komen, moet je je kwetsbaar opstellen.  
Door eerst onze eigen kwetsbaarheid te leren kennen, jezelf kwetsbaar op te stellen en de kwetsbare ander te 
durven naderen, kunnen we de ervaring hebben dichter bij God te komen. 
De revolutie van het hart bestaat hierin, dat we leren te begrijpen waar onze obstakels liggen in onze kwetsbaar-
heid, ze beter te leren herkennen en ons te oefenen in het vinden van een vruchtbare weg erdoor of eromheen. 
Zodat we, met Dorothy Day,  kunnen zeggen ‘Nu heb ik een begin gemaakt’. 
 
Lunch: Lunchpakket zelf meenemen. Voor drinken en iets lekkers bij de koffie wordt gezorgd. 
Kosten: Gift aan de tuin (b.v € 3,-) 
Vervoer: op eigen gelegenheid of met elkaar meerijden. Bij mooi weer zal gaat een 
groepje op de fiets. 
Opgave: vóór 11 juni  vent@ ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 
Na opgave ontvang iedereen zo spoedig mogelijk het programma.  
 
 

mailto:vent@%20ontmoetingskerk-doorwerth.nl
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Op adem komen 
Samen genieten van schoonheid, beweging, God 
 

Geïnspireerd door de vitaliteit van de Zomerweek, hebben we vanuit de kerkenraad Ontmoetingskerk een nieuwe 
reeks activiteiten ontwikkeld. In de Zomerweek draait het om programmalijnen van modern leven vol zin en ha-
peringen. Zang, muziek en kunsten, is zo’n lijn. Bewegen, bewustwording van je lijf, je lichaam als werktuig van 
God, is een andere stroom. Samen eten maken, genieten van elkaar, de maaltijd, het evenement blijkt een fijn 
scharnier. Deze dagen zijn bestemd voor gemeenteleden en alle andere gebruikers van de Ontmoetingskerk, hun 
vrienden, familie en alle andere belangstellenden. 
 

Na drie bijeenkomsten evalueren wij. Graag jullie reacties. 
 

Wij bieden jullie de komende drie maanden een drieluik ‘Op Adem Komen’ aan. Eén keer in de maand, op een 
donderdag in de Ontmoetingskerk. Donderdag 25 augustus valt in de zomerweek. Dat programma staat ook in de 
programmafolder die u in dit kerkblad aantreft. 
 
Programma: 10.00 – 15.00 uur 
 

Donderdag 30 juni: 
Tom Erics, muziek workshop  
Roel/Linda stoelyoga 
 

Donderdag 28 juli 
Margriet Knobbe, pianomuziek,   
Roel/Linda stoelyoga 
 

Donderdag 25 augustus (Zomerweek) 
Bram Grandia: Bijbelstudie,  
Elvira en Martin: meander-wandeltocht,  
Annet Hogenbirk: Bijbel en spel,  
Derk de Glind, leergesprek.  

Informatie:  
Siny van Pijkeren, Susan Cleveringa  
en ds. Martin de Jong. 
Kosten: € 15 euro per dag contant te betalen 
Opgave: Siny van Pijkeren:  06-43900522 

 

Uiterlijk een week voor de betreffende datum! 
 

Binnenkort is er ook een folder beschikbaar met  
alle informatie over deze dagen. 

 
Graag komen we met jullie op adem, 

 
Siny van Pijkeren, Susan Cleveringa, Martin de Jong 
 
 
 

Leesweek 2022 
Oudste deelnemer: ‘De Leesweek is vakantie! En ik slaap nog in mijn eigen bed ook!  
 
Leven in volheid 
De Boschhoeve in Wolfheze is in de week van 18 - 22 juli een bron van paradijselijk leven. 
Dit jaar helemaal. Met een groep van ongeveer tien personen lezen en werken, leven, we 
met het boek ‘Leven in volheid’ van Timothy Radcliffe, voormalig algemeen overste van de 
Dominicanen. 
 

‘In de christelijke verbeelding is het lichaam geen gevangenis waaruit we moeten ontsnap-
pen. Het lichaam staat open voor de liefde voor de ander en voor de incarnatie van degene 
die liefde is’. 
 

In vijf dagen lezen we het laatste deel van dit rijke boek over het oefenen van het ‘opge-
stane leven’. Opgestaan leven is leven bevrijd van beknelling. Op spiritueel, lichamelijk, 
rechtvaardig, liturgisch vlak, in gebed. 
 

In twee groepen lezen we ‘s ochtends het boek. We spreken samen op twee niveau’s: snappen we wat er staat en 
hoe raakt het ons? Daarna lunchen we samen en doen ‘s middags een verwerking. Het middagprogramma is fa-
cultatief. We gebruiken werkvormen uit de schilderkunst, collage maken, meditatie en drama. 
 

Geef je op vóór 4 juli 
En nodig ook belangstellenden uit je omgeving uit om mee te doen. 

Graag tot in de Leesweek, 
Anne, Ina, Susan en Martin 

→ meer informatie op pagina 21 
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Informatie over het boek:   
 

auteur: Timothy Radcliffe 
Titel: Leven in volheid 
Taal:  Nederlands  
ISBN:  9789493220102  
Druk:  1 januari 2022  
Prijs:  € 29,95 

Informatie over de Leesweek 
 

Waar: Boschhoeve, Boshoeve 3, Wolfheze 
Wanneer: 18-22 jul as. 
Tijd: 8.30 – 15.00 uur 
Lunch:  Zelf meenemen 
Kosten:   € 15,- 
Vervoer:  eigen gelegenheid 

 
Informatie: Susan Cleveringa:  vent@ ontmoetingskerk-doorwerth.nl en  
 Martin de Jong:  predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl of  06-49840712 
Opgave: Anne Krijger:  annepgdh@gmail.com  
 
 
 

Huis van Ontmoeting - Zomerweek 2022 
 

Met trots presenteren wij ons nieuwe programma van de Zomerweek 22. Als gebruikers van de Ontmoetingskerk 
willen we in de week voor de verjaardag van ons gebouw, de ‘Ontmoetingskerk’, elkaar ontmoeten en inspireren, 
door te delen in onze activiteiten. 
 

Huis van Ontmoeting 
Dit jaar hebben we als thema ‘Huis van Ontmoeting’ 
genomen. Ofschoon de protestantse gemeente van 
de Ontmoetingskerk de stichter is, denken we dat we 
met de titel ‘Huis van Ontmoeting’ beter de brede 
laag van gebruikers en hun spiritualiteit, kunnen uit-
drukken. De titel van deze Zomerweek mag dan ook 
langer over dit gebouw blijven hangen! 
 
Nodig iemand uit 
De Zomerweek is bedoeld voor jullie, gebruikers, en 
jullie familie, vrienden en kennissen. Daarom zitten er 
twee folders in dit blad. Een voor jezelf en een voor 
een ander. 
 
Avondprogramma 
Nieuw dit jaar is de avondprogrammering op woens-
dag en vrijdag. Naast dat er een avondmaaltijd wordt 
aangeboden treden er heerlijke artiesten op (Loulou 
op woensdag en Florieke (de Geus) and friend op vrij-
dag), is er kampvuur, een avondeten, een nazit. 
 

Samenzang  
Ook spelen we in op de behoefte aan samenzang.  
Jullie kunnen in de week meedoen met de ad hoc ko-
ren en uitvoeringen van Laura Tammeling of Teus de 
Vries. 
 
Gevarieerd programma 
Onze ervaringen met en ideeën over zinvol leven, 
hebben geleid tot de programmalijnen: gebed en vie-
ren, samen eten en drinken, aandacht voor het eigen 
lichaam en bewegen, zang, muziek en kunsten, ge-
sprek en dialoog, bewust, gecompassioneerd leven. 
 
Je betaalt per dagdeel, per dag of in een keer voor 
een hele week. Dit laatste geeft meteen het gevoel 
dat je een week vakantie geboekt hebt! 
 
Folder 
Alle informatie staat in de folder. Hang het pro-
gramma op een duidelijke plek, geef je op, en ga je 
vanaf vandaag verheugen. 
 

 
 

Graag ontmoeten we jullie in de Zomerweek! 
Tom, Hans, Bart Jan, Carla en Gerhard, Susan en Martin 

 
 

 
De zomerweek wordt georganiseerd door: 

Odensehuis Doorwerth 
Katholieke gemeenschap De Schakel 

Protestantse Gemeente Doorwerth Heveadorp   

mailto:vent@%20ontmoetingskerk-doorwerth.nl
mailto:predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
mailto:annepgdh@gmail.com
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Activiteiten in en rond de Ontmoetingskerk 
 
 
 
 

Activiteiten juni 
 
 
 

 

 

 

 

 

Repareercafé Doorwerth  
Zaterdag 4 juni van 13.00-15.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth  
 

Waardeer het, repareer het 

Op deze zaterdag kunt u kapotte apparatuur, kleding, kleine meubels of fiets laten repa-
reren door enthousiaste vrijwilligers. U blijft aanwezig tijdens de reparatie en drinkt ge-
zellig een kop koffie of thee.  
 

Is de reparatie gelukt? Dan is een vrijwillige bijdrage welkom. 

 
Informatie Joke Cost Budde:  026-3515680 

Koffie met een oortje 
Dinsdag 14 juni van 10.00-11.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 
 

Iedere tweede dinsdag van de maand (dus ook in de vakanties) ontmoeten wij elkaar 
onder het genot van een kopje koffie. Er is volop gelegenheid om met elkaar te pra-
ten en er is altijd een luisterend oor. 
 

Vervoer: Toos Snijders  026-3332700 

Bijeenkomst Doorwerthse Gemeenschap 
Zaterdag 18 juni van 11.00-13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

 
Leden van de voormalige Rooms-katholieke kerk in Doorwerth organiseren elke derde za-
terdag van de maand een bijeenkomst. Er is ruimte voor stilte, gebed, zang en een gesprek 
over een tekst of gedicht.  
 
Iedereen is van harte welkom. 

Meditatie op locatie 
Zaterdag 18 juni van 10.00 – 13.30 uur in de Kasteeltuin Hemmen, tegenover Veldstraat 81 Hemmen  

 

Thema: ‘Revolutie van het hart’ 
Dit thema is ontleend aan het derde voorstel van Taizé.  
 

Lees de uitnodiging op pagina 19. 
 

Informatie en opgave: vóór 11 juni  vent@ ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 Na opgave ontvang je zo spoedig mogelijk het programma. 

mailto:vent@%20ontmoetingskerk-doorwerth.nl
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Activiteiten juli 
 
 

 
 

 

Oecumenische middag 
Woensdag 22 juni van 15.00-17.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

Iedere vierde woensdag van de maand komen wij bij elkaar in de koffiezaal van de kerk 
voor een interessant programma of een leuke activiteit. In de zomermaanden willen wij 
als het weer het toelaat een activiteit buiten organiseren. 
 
Voor informatie en vervoer: 

Iete van Voornveld:  026-3391695  Heleen Noordermeer:  026-8484812 

Marietje Ekelhoff:  026-3335713  Ineke Jansen:  026-3342214 

Op adem komen 
Donderdag 30 juni van 10.00 – 15.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 
 

Samen genieten van schoonheid, beweging, God 
Op deze eerste bijeenkomst van ‘Op adem komen’ is er een muziekworkshop met Tom Erics, 
maakt Maybell Laurenssen voor ons een lunch en kunnen wij kennismaken met stoelyoga.  
 

Lees over deze nieuwe activiteit op pagina 20. 
 

Kosten: € 15 euro per dag contant te betalen 
Opgave: uiterlijk op 23 juni bij Siny van Pijkeren:  06-43900522 
Informatie: Susan Cleveringa  vent@ ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

Repareercafé Doorwerth  
Zaterdag 2 juli van 13.00-15.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth  

 

Waardeer het, repareer het 

Op deze zaterdag kunt u kapotte apparatuur, kleding, kleine meubels of fiets laten repa-
reren door enthousiaste vrijwilligers. U blijft aanwezig tijdens de reparatie en drinkt een 
kop koffie of thee.  
 

Is de reparatie gelukt? Dan is een vrijwillige bijdrage welkom. 
 

Informatie Joke Cost Budde:  026-3515680 

Koffie met een oortje 
Dinsdag 12 juli van 10.00-11.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

Iedere tweede dinsdag van de maand (dus ook in de vakanties) ontmoeten wij elkaar 
onder het genot van een kopje koffie. Er is volop gelegenheid om met elkaar te pra-
ten en er is altijd een luisterend oor. 
 

Vervoer Toos Snijders:  026-3332700 

mailto:vent@%20ontmoetingskerk-doorwerth.nl
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Gesprekstafel ‘Vrede voor Oekraïne’ 
Donderdag 14 juli van 10.00 - 11.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 
 

Lees de uitnodiging op pagina 17. 

Bijeenkomst Doorwerthse Gemeenschap 
Zaterdag 16 juli van 11.00-13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 
 

Leden van de voormalige Rooms-katholieke kerk in Doorwerth organiseren elke derde za-
terdag van de maand een bijeenkomst. Er is ruimte voor stilte, gebed, zang en een gesprek 
over een tekst of gedicht.  
 

Iedereen is van harte welkom.  

Leesweek 2022 
Maandag 18-vrijdag 22 juli in de tuin van de Boschhoeve. Boshoeve 3, Wolfheze 
 

Leven in volheid 
In vijf dagen lezen we het laatste deel van dit rijke boek over het oefenen van het ‘opge-
stane leven’. Opgestaan leven is leven bevrijd van beknelling. Op spiritueel, lichamelijk, 
rechtvaardig, liturgisch vlak, in gebed. 
 

Meer informatie op pagina 20 en 21 van dit Kerkblad. 
 

Kosten € 15,- plus de aanschaf van het boek € 29,95. 

Opgave: voor 4 juli bij Anne Krijger:  annepgdh@gmail.com 

Op adem komen 
Donderdag 28 juli van 10.00 – 15.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 
 

Samen genieten van schoonheid, beweging, God 
Op deze tweede bijeenkomst van ‘Op adem komen’ speelt Margriet Knobbe op de piano, we 
lunchen samen en is er ’s middags weer stoelyoga.  
 

Lees over deze nieuwe activiteit op pagina 20. 
 

Kosten: € 15 euro per dag contant te betalen 
Opgave: uiterlijk op 21 juli bij Siny van Pijkeren:  06-43900522 
Informatie: Susan Cleveringa  vent@ ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

Oecumenische middag 
Woensdag 27 juli van 15.00-17.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

Iedere vierde woensdag van de maand komen wij bij elkaar in de koffiezaal van de kerk 
voor een interessant programma of een leuke activiteit. In de zomermaanden willen wij 
als het weer het toelaat een activiteit buiten organiseren. 
 

Voor informatie en vervoer: 

Iete van Voornveld:  026-3391695  Heleen Noordermeer:  026-8484812 

Marietje Ekelhoff:  026-3335713  Ineke Jansen:  026-3342214 

mailto:annepgdh@gmail.com
mailto:vent@%20ontmoetingskerk-doorwerth.nl
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Bijbelstudie met frère Pedro 
De voorstellen van Taizé voor 2022 

Laten we dragers van eenheid worden* 
Ieder jaar kiezen de broeders van Taizé een thema dat in de Bijbelstudie voor de volwassen bezoe-
kers in zes dagen wordt uitgewerkt. Dit jaar roepen ze ons op om dragers van eenheid te worden. 
Zij doen ons zes voorstellen om mee naar huis te nemen. Dit jaar legt fr. Alois, de prior van de ge-
meenschap van Taizé ons de vraag voor: 

 

‘Welke rol kunnen wij spelen om de eenheid te bevorderen binnen de menselijke familie en de schepping als ge-
heel, met degenen die dicht bij ons staan, in onze kerken en gemeenschappen en zelfs in ons eigen hart? 
 
In onze week wordt de Bijbelstudie geleid door fr. Pedro. Hij verbindt ieder voorstel uit de brochure met een Bij-
belverhaal of tekst en na drie kwartier geeft hij ons een aantal vragen waarover wij met elkaar kunnen spreken. 
De verhalen zijn overbekend, maar fr. Pedro heeft soms een verrassende kijk op het verhaal. Er is te weinig ruimte 
in dit Kerkblad om uitvoerig in te gaan op alle verhalen, die fr. Pedro met ons bespreekt. Ik neem vooral zijn op-
roep om niet bang te zijn mee naar huis. Wees niet bang voor jezelf, voor anderen en voor God. Neem de tijd om 
dankbaar te zijn. Voor de schepping, dat prachtige geschenk van God dat gered moet worden. En dankbaar voor 
elkaar, vergeet niet elkaar complimenten te maken.  
 
Hieronder de zes voorstellen voor 2022 in het kort: 
 

1 De vreugde van het ontvangen 
Bijbelverhaal: de Barmhartige Samaritaan vanuit het 
slachtoffer bekeken. Durven wij hulp accepteren van 
iemand met een heel andere etnische, politieke of 
godsdienstige achtergrond? 
 

2 Bevorderen van de dialoog  
Bijbelverhaal: Jezus ontmoet een Samaritaanse vrouw 
bij de bron. God of Christus klopt op onze deur met 
veel verschillende gezichten. Waarom zijn wij vaak 
bang om open te doen? 
 

3 We zijn allemaal broeders en zusters 
Bijbelverhaal: de gelijkenis in Matteüs 25: 31-46 over 
het laatste oordeel. Met een verrassende uitleg over 
het verschil tussen de schapen en bokken en wat de 
taak van een goede herder is. 
 

4 Solidariteit met de hele schepping  
Bijbelverhaal het Scheppingsverhaal in Genesis met 
een dringende oproep om dankbaar te zijn. Dankzeg-
gen neemt volgens fr. Pedro angst en geweld weg. 
 

5 Laat God ons hart één maken 
Bijbelverhaal: Jakobs gevecht bij de Jabbok. Jacob is 
bang voor zijn broer. Hij heeft Ezau immers bedrogen. 
Hij strijdt bij de Jabbok voor de zegen van God. Die er 
altijd al was, maar die hij nu ook ervaart en aan-
vaardt. Hij kan zijn broer ontmoeten.  
 

6 Een hartstocht voor eenheid onder christenen 
Voor dit voorstel spreekt fr. Pedro met ons over Het 
onze Vader het gebed dat in heel veel talen vertaald is 
en in alle christelijke gemeenschappen samen gebe-
den wordt.  

Op zaterdagmorgen neemt fr. Pedro afscheid van ons met vier opdrachten: 
 

1. Ga naar een mooie plek in Taizé en bid 5x het Onze Vader 
2. Bid het onze Onze Vader bij thuiskomst met iemand anders en kijk elkaar daarbij aan 
3. Leer iemand het Onze Vader bidden 
4. Leer het Onze Vader in een andere taal 

 
We sluiten deze week van Bijbelstudie af met het samen bidden van het Onze Vader. 
 
Ieder in onze eigen taal.  
 
Fr. Pedro in het Spaans. 
 
Anne krijger 
 
*Nieuwsgierig geworden naar de Voorstellen 2022 van Taizé?  
  Ik heb nog een aantal brochures in het Nederlands die ik graag wil delen. 

Jacobsladder Jacobsladder 



 
 

Op reis naar Taizé 
 

Zoals ds. Kees van Alderwegen tijdens de laatste bijeenkomst van de Bijbelkring zei, ‘Taizé moet je beleven!’ En hij 
raadde ons aan om de volgende keer allemaal mee op reis te gaan. Ik ben het met hem eens. Als je het verhaal 

over gaat Taizé vertellen, kom je tijd te kort. 
In dit Kerkblad vindt u een aantal verhalen, 
die u misschien een beeld kunnen geven wat 
u kunt verwachten als u toch een keer de 
stoute schoenen wilt aantrekken en besluit 
met ons mee te reizen. Deze foto’s helpen 
daar ook bij.  
 

Wat mij dit jaar erg ontroerde was het kleine 
kruisje dat onder het bekende kruis voor in 
de Verzoeningskerk staat. Kinderen op de 
vlucht op Lampedusa maakten het en gaven 
het mee aan Broeder Alois tijdens een be-
zoek aan dit eiland waar veel bootvluchtelin-
gen aankomen. 
                                                  Anne Krijger 

 

Het Kruisicoon van Taizé   Het kruisje van Lampedusa 

De lichtjes worden aangestoken   Rust in de kerk voor het avondgebed Lichtjes op zaterdag 

JOBS 

Tent op de F-site Afscheidsmaaltijd op vrijdag  Afscheidsgroeten    



 

 
 
 
 

 

Contactadressen Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp 

 

Overzicht bankrekeningen Ontmoetingskerk 
Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp 

 

Juiste omschrijving 
Vermeld op uw overschrijving altijd dui-
delijk in de omschrijving voor welk doel 
of werkgroep u uw bijdrage overmaakt. 
Zo komt het geld altijd goed terecht. 
 
Bijvoorbeeld 
€ 10,- naar bankrekening 
NL85 RABO 037 37 11 395 Ten name 
van: Protestantse Gemeente Doorwerth-
Heveadorp  
 
Omschrijving: verjaardagfonds 

NL85 RABO 037 37 11 395 
Voor bijdragen tgv Kerkbalans, Kerkblad,  
solidariteitsbijdrage, verjaardagsfonds, etc. 

NL10 RABO 037 37 11 387 Voor aanschaf collectebonnen. 

Diaconie Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp 

NL21 RABO 037 37 36 797 Voor bijdragen tgv Diaconie. 

Nummer Werkgroep Jeugd  

NL10 RABO 037 37 11 387 Onder vermelding: werkgroep Jeugd. 

Werkgroep ZWO Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp 

NL37 RABO 037 37 36 800 Voor bijdragen tgv Werkgroep ZWO. 

 

Kerkgebouw 
Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth,   
026-3333979 keuze 2  
 
Verhuur  
 026-3333979 keuze 3 
 

Koster (groep)  
  beheerder@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 

Kerkelijk Bureau is open op woensdag: 
15 juni en 20 juli 2022 van 14.00-16.00 uur  
 kerkelijkbureau@ontmoetingskerk-doorwerth.nl   
 026-3333979 keuze 4 (openingsuren) 
 Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth 
   
Website  
 www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 

Redactie Ontmoetingskerk 

 redactie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl  

Voor alle kopij voor Kerkblad, Website en FB 

De Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp is een ANBI gemeente 
Voor informatie over de fiscale voordelen hiervan kunt u contact opnemen met de Kerkrentmeesters: 

 kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

ANBI RSIN/Fiscaal nummer kerk: 803442968 ANBI RSIN/Fiscaal nummer diaconie: 824127419 

Predikant 
Ds. Martin de Jong,   06-49840712,  
predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth  
 

Pastoraal spreekuur  
Telefonisch en digitaal woensdag 8.30-9.00 uur  
 06-49840712  
 predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 

Pastoraat  
Mevr. Ina Roelofsen,   
 pastoraat@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 

Pastoraatstelefoon 
 026-3333979 keuze 1 (de hele dag bereikbaar) 

 

Kerkenraad 
Scriba  
 scriba@ontmoetingskerk-doorwerth.nl   
 Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth  
 

College van Kerkrentmeesters  
Voorzitter dhr. Bert Veldhuis, 
 kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth  
 

Diaconie  
Secretaris dhr. Henk Gerritsen,   
 diaconie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth  
 

Webbeheerder 
Facature 
 webbeheer@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
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