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Groot onderhoud Ontmoetingskerk 
 

 

Groot onderhoud 
Zoals aangekondigd werd de Ontmoetingskerk in mei  
aan de buitenkant flink onderhanden genomen. De 
hoogwerker reed in die tijd rond de kerk, zodat de 
mannen veilig tot op grote hoogte hun werk konden 
doen. En met een duidelijk zichtbaar resultaat! 
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U kunt de Ontmoetingskerk ook volgen op Facebook! 

 https://www.facebook.com/ontmoetingskerkdoorwerth/ 

Het Kerkblad wordt aan alle gemeenteleden toegezonden. 
Wilt u bijdragen in de kosten van het Kerkblad dan kunt u een bedrag overmaken naar 

bankrekening: NL85 RABO 037 37 11 395 onder vermelding van Kerkblad.  
 

Richtbedrag is € 15,- voor 2022.  
Belangstellenden kunnen zich voor dit bedrag op het Kerkblad abonneren. 

Voor een postabonnement vragen wij € 33,- in verband met de portokosten. 
 

Het Kerkblad is ook te lezen op de website van de Ontmoetingskerk:  www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

 Kopij voor het Kerkblad van OKTOBER & NOVEMBER 
 

Insturen vóór zaterdag 19 september 12.00 uur 
 

Redactie PGDH 
Laman Trip-plantsoen 20 

6865 CS Doorwerth 
 

Maar liever nog per e-mail naar 
redactie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

 

Het Kerkblad verschijnt op woensdag 28 september 2022 

mailto:redactie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl?subject=Kopij%20Kerkblad%20PGDH
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Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk augustus  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Zomerweek: Huis van Ontmoeting 
20 -28 augustus 
 
Inschrijven tot en met 14 augustus in de Ontmoetingskerk 
maandag en donderdag 10 – 12 uur 
 
Inschrijven en doorgeven welke activiteiten jij het leukst vindt, 
doe je het liefst persoonlijk. Vanaf 21 juli kunnen jullie hiervoor in 
de Ontmoetingskerk terecht. Maar opgeven kan ook via mail:  
bosenco@gmail.com 
 
Programma 
Het programmaboekje wordt samen met dit Kerkblad bij u bezorgd.  
 
Informatie, overleg, keuze-advies en voorpret bij:  
Susan Cleveringa, Martin de Jong, Bart Jan Modderman,  
Tom van Berkel, Hans Straus, 
Gerhard en Carla Bos  

Datum  Voorganger  Uit Organist Bijzonderheden 

07-08-22 Mw. ds. M. Hilhorst-Hekhuizen Barneveld P. Nijenhuis  

14-08-22 Ds. A.C. Grandia  Doesburg T. v.d. Steeg  

21-08-22 Mw. ds. A. Hogenbirk  Nijmegen P. Nijenhuis Start Zomerweek 

28-08-22 Ds. J.M. de Jong Doorwerth T. v.d. Steeg Vriendschapsviering 

Datum  Ouderling van Dienst  Welkom Collecte 1 Collecte 2 

07-08-22 B.J. Modderman Jansen Ina Roelofsen Diaconie Kerk 

14-08-22 Anne Krijger Woutje Vermeulen Diaconie Kerk 

21-08-22 Iete van Voornveld A.A. Jansen Modderman Diaconie Kerk 

28-08-22 Teus de Vries Susan Cleveringa Diaconie Kerk 

Kerktaxi augustus 

07-08-22 Kees van Alderwegen  026 333 73 21 

14-08-22 Corine van der Made  026 333 80 38 

21-08-22 Ad Snijders  026 333 27 00 

28-08-22 Margriet Tiemens  026 334 23 17 

mailto:bosenco@gmail.com?subject=Zomerweek%202022
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Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk september 
 
 
 
 

*Lees de uitnodiging op pagina 6 
 

*Lees meer over de bijzondere collecte op de collectepagina 
** Vredesdienst in de Bernulphuskerk, Utrechtseweg 129 Oosterbeek 
 

 

 
 
 
 

U kunt ons helpen! 
 

Lange tijd geleden is aan ons, Peter en Nel, gevraagd of we een boek willen ma-
ken over gemeenteleden die overleden zijn en dit vanaf de opening van de Ont-
moetingskerk. Zo proberen we er een waardevol boek van te maken waar ieder-
een, 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, ach-
ter 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  

Datum  Voorganger  Uit Organist Bijzonderheden 

04-09-22 Dr. A.J. Plaisier  Amersfoort P. Nijenhuis   

11-09-22 Ds. J.M. de Jong Doorwerth T. v.d. Steeg Startzondag* en Heilig Avondmaal 

18-09-22 Mw. ds. D. de Mildt  Arnhem P. Nijenhuis Airbornezondag 

25-09-22 Ds. Röselaers Oosterbeek   Raad van Kerken, Vredeszondag** 

Datum  Ouderling van Dienst  Welkom Collecte 1 Collecte 2 

04-09-22 Ina Roelofsen Carla Bos Diaconie Kerk 

11-09-22 Susan Cleveringa Hanneke Dokter Diaconie Jeugdwerk PKN* 

18-09-22 Anne Krijger Ton Janssen Diaconie Kerk 

25-09-22 Vredesweek** Iete van Voornveld Raad van Kerken 

Kerktaxi september 

04-09-22 Kees van Alderwegen  026 333 73 21 

11-09-22 Corine van der Made  026 333 80 38 

18-09-22 Ad Snijders  026 333 27 00 

25-09-22 Margriet Tiemens  026 334 23 17 
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Startzondag  
 
11 september 2022 
Het is weer zo ver: Startzondag en we mogen u weer uitnodigen! Zoals u al in het vorige kerkblad hebt kunnen le-
zen is het thema dit jaar ‘Aan Tafel’. Het kan niet mooier…. 
 
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. 
Gasten worden ruimhartig uitgenodigd, want samen eten schept 
verbondenheid. Een goed idee, dat we al veelvuldig gebruiken: 
Odensehuis, Holy Happy Meal, Running Dinner, afsluiting verfris-
singscatechese…..Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de 
ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met 
andere oren horen en met andere ogen zien. 
 
De belangrijkste maaltijd in de Bijbel en in de kerk is de Maaltijd 
van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan 
tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de 
Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood 
en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot 
een ander mens. 
 
We vinden het fijn om ook op deze Startzondag de Maaltijd van 
de Heer met elkaar te vieren. Aan tafel mogen we het levende 
woord ontmoeten. Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade 
die je daar ontvangt, is genoeg om van te leven en om uit te de-
len. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen 
uitnodigen, gaan we de wereld in om genade handen en voeten 
te geven. 
 
En natuurlijk blijven we na afloop van de dienst nog een poosje 
bij elkaar voor het feestelijke koffiemoment waarvoor we u uit-
nodigen om wat lekkers te bakken of te kopen. We doen dit om 
ons op te warmen voor een leuk, kort, interactief programma 
waar we met elkaar praten over aan tafel gaan in de ruimste zin 
van het woord. 
 
Daarover gesproken: we zouden het heel fijn vinden als u dit jaar 
een extra taartje wilt bakken zodat we kunnen delen. Mensen 
van de voedselbank op maandag en anderen die we een warm 
hart toedragen en graag op deze manier aan onze tafel willen 
noden.  
 
We kijken naar u uit! 
 
Het Startzondagteam 

 

Lied 388 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel  
 
Refrein: 
Vol vreugde ziet God  
naar mensen die recht doen:  
zij scheppen geluk! 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor ieder van ons schoon water en brood, 
een veilige plek, een plaats om te schuilen, 
een plaats in Gods licht als tafelgenoot. (Ref) 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan. (Ref) 
 
Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. (Ref) 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. (Ref) 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
 
Bron:  petrus.protestantsekerk.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/voor-ieder-van-ons-een-plaats-aan-de-tafel/
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Ons Huis van Ontmoeting krijgt verhalen  
 

Onze Zomerweek 2022 nadert. De komende weken kunnen jullie je inschrijven op elke maandag en donderdag van 
10 - 12 uur in de hal van de Ontmoetingskerk. Doe dit vooral samen met een kleurrijk familielid of dito vriend. Elk 
programmaonderdeel staat open voor iedereen, gasten en leden.  
 

Op elk dagdeel hebben we twee diverse activiteiten 
gepland. De inleiders, docenten en gespreksleiders 
hebben allen een programma voorbereid en krijgen 
een kleine vergoeding. Voor hen en zeker voor de 
maaltijden willen we graag weten waar we aan toe 
zijn. 
 

Inmiddels doen er nieuwe verhalen de ronde. Verha-
len over ontmoeting. Een van die verhalen werd ge-
boren in de Leesweek. Een week lang las en leefde 
een groep gemeenteleden met het boek ‘Leven in 
volheid’ van Timothy Radcliffe op de paradijselijke lo-
catie van de Boschhoeve in Wolfheze. Voor Radcliffe 
is ons gemeenteleven een onderdeel van het Opge-
stane Leven van Christus. De gemeente is het Li-
chaam van Christus, dat leert zichzelf te geven tot he-
ling, verbinding, gloed van het (lokale) samenleven.  
Jezelf, in de Geest van Christus, leren geven tot heling 
van een kapotte verhouding. Dat kan best een inge-
wikkelde opgave zijn.  
 

In de Leesweek oefenen we ons hierin. Een variëteit 
aan werkvormen staat ons ter beschikking: liturgie, 
gebed, lichaamsoefeningen, kunsten, muziek, drama. 
Om er een paar te noemen.  
 

Zo lazen we samen Handelingen 3: 1- 10. Het eerste 
wonder van Petrus en Johannes, na het Pinksterfeest. 
We stelden ons voor hoe Petrus en Johannes bij de 
tempelpoort dagelijks een lamme man tegen kwa-
men. Als op een dag de man weer om een aalmoes 
vraagt, gebeurt er iets nieuws. Petrus maakt contact 
met de man en zegt ‘Kijk mij aan’. De bedelende man 
keek naar hen op. En Petrus zegt: Geld heb ik niet, 
maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus 
Christus sta op en loop’. Petrus pakte hem bij zijn 
rechterhand om hem overeind te helpen. 

Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. 
Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Sprin-
gend en God lovend liep de man de tempel binnen. 
 

We ontdekten dat het niet makkelijk is om je kwets-
baar op te stellen. Om een plek in te nemen, die past 
bij je ziekte of kwetsbaarheid. Liever houden we ons 
dan helemaal verborgen. De verlamde man is deze 
schaamte voorbij. Hij verdient ondertussen zijn geld 
aan zijn handicap. Het stelt hem in staat te bedelen, 
inkomen te verwerven. Deze man heeft geen materi-
eel belang bij het opheffen van zijn handicap. Geeste-
lijk heeft hij de tering naar de nering gezet. Beter 
wordt zijn bestaan niet. Opstaan en met zijn handicap 
leren leven, lijkt een eindeloos zware weg. 
 

Petrus en Johannes zien, in de Geest van Jezus, die 
elke zwakte wil zien en uitdagen, de man naar zijn 
rijke geest, naar zijn kleurrijke ziel. Dit verlamde be-
staan is een vlucht. De man voelt zich gezien. Hij wil 
graag meedoen in het Opstandingsleven van Jezus. 
Hij laat zich uit het graf van zijn verlamming tillen. Hij 
huppelt met Johannes en Petrus de tempel in. God 
lovend. 
 

Die tempel is ook onze Ontmoetingskerk. Dat is aller-
eerst een fijn gebouw en dat zijn ook wij, de mensen, 
die zich oefenen. In twee dingen: kwetsbaar leren 
worden over ons gebrek en daarnaast de aandacht en 
moed leren krijgen om samen daarin de weg te ont-
dekken, die past bij het Koninkrijk van God. 
 

Graag tot ziens, op de drempel van onze tempel, har-
telijke groet,  
 

ds. Martin de Jong  
(Leesweek en projectteam Zomerweek) 
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Uit de kerkenraad 
 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel opengaat, 
Waar Gij ons met uw engelen troost, waar Gij U vinden laat? 

 
Dit lied (Liedboek 280) zingen we aan het begin van de dienst op zondag 12 juni 2022. Dan volgt het Kyriegebed. 
De voorganger (Alain Verheij) noemt dit: bidden om Gods omhelzing!   
Een heel nieuw gezichtspunt, maar wel hartverwarmend…! 
 
Vanuit die omhelzing mogen we aan de slag gaan, ook als kerkenraad. 
 
De kerkenraad vergaderde op woensdag 20 juli. Hieronder de belangrijkste punten: 
 
- Vanuit de classis is er een brief naar de kerkenraden 

gestuurd. Veel gemeenten binnen de classis hebben 
moeite met het vinden van mensen die de verschil-
lende ambten in de kerk op zich willen/kunnen ne-
men. De classis wil graag een reactie van onze ker-
kenraad, hoe wij daar binnen onze gemeente mee 
omgaan en hoe we dit oplossen, zodat het werk-
zaam blijft voor degenen die nog wel een ambt op 
zich nemen. De classis geeft in de brief handreikin-
gen om e.e.a. op te lossen. In het najaar vergadert 
de classis weer en wij zullen in onze volgende verga-
dering een reactie formuleren.  

 
- De bemensing van de diaconie blijft een punt van 

zorg, maar we nemen de handreiking van de classis 
daarin mee. Het hoeven geen ambtsdragers te zijn, 
het kunnen ook gemeenteleden zijn die een diaco-
nale taak op zich willen nemen 

- De startzondag is op 11 september. Er wordt dan 
ook Heilig Avondmaal gevierd. De bevestiging en het 
afscheid van ambtsdragers verschuift naar 13 no-
vember. Het Heilig Avondmaal dat voor die zondag 
gepland staat, vervalt.  

- Voor de voortgang van de werkgroep Klank Beeld 
Ruimte, verwijs ik naar het stuk in dit kerkblad van 
de voorzitter van de kerkenraad.  

 

 
Er is veel werk aan de winkel! Dat kan verlammend werken, maar dat hoeft niet. Daarom eindig ik met de dienst 
van zondag 17 juli. Het intochtslied is hetzelfde als in de dienst waarmee ik dit stukje begon. Ds. Berghuis houdt 
ons in de uitleg voor dat het goed is om af en toe alle dingen waar we zo druk mee zijn, even te laten rusten. Even 
in de spiegel te kijken, de stilte te zoeken en je af te vragen wat echt belangrijk is. En we eindigen met het slotlied 
(Lied 904) dat niet zo vaak meer gezongen wordt, maar (voor mij) zo toepasselijk: 
 

Beveel gerust uw wegen, al wat u ’t harte deert, 
der trouwe hoede en zegen van Hem die het al regeert. 
Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan. 
 

Hiske Huitema,  
scriba¶ 

 
 
 

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 
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Van de voorzitter van de kerkenraad 
 
Klank Beeld Ruimte 
In het vorige kerkblad hebt u namens de werkgroep Klank Beeld Ruimte een stuk kunnen lezen over onze route 
op weg naar een stralende toekomst voor onze Ontmoetingskerk, ons Huis van Ontmoeting. 
 
Inmiddels heeft Bouke Verhaagen, architect, met vele gebruikers van onze kerk gesproken over wat voor hen be-
langrijk is in het kerkgebouw, wat hun dromen zijn. Mooi om te zien dat er veel overlappingen zijn met de wensen 
en dromen van velen. De verzamelde wensen heeft Bouke samengevat in een handzaam document met de titel 
‘programma van eisen’. Dat document ligt aan de basis van een route langs de onderstaande stations: 
 
15 september 
Werkgroep Klank Beeld Ruimte. In deze bijeenkomst 
wordt een prioritering opgesteld. 
 
21 september 
Kerkenraadsvergadering. De prioritering van de werk-
groep wordt besproken. De kerkenraad gaat hieraan 
een voorstel koppelen. 
 

5 oktober 
Vergadering college van kerkrentmeesters waarin het 
voorstel van de kerkenraad wordt besproken. 
 

Zondag 9 oktober 
Gemeenteochtend van 11.30 tot 13.00 uur. Dus aan-
sluitend aan de viering van deze ochtend. We nemen 
u mee in de plannen die in de voorgaande weken 
ontworpen werden. 

 

 
 
We gaan er iets moois van maken, samen met u, met jou, met ons allen. Kerk zijn in de meest brede zin van het 
woord.  
 
- We mogen en kunnen in onszelf gekeerd zijn in stilte, bezinning, gebed, mediatie.   
- We mogen en kunnen naar buiten gericht zijn in muziek, zorg voor elkaar en anderen.  
- We mogen en kunnen ons open stellen voor anderen die van ons prachtige gebouw gebruik kunnen maken.  
 
Die prachtige en kleurrijke veelheid aan activiteiten en mensen in ons gebouw maakt dat we onze naam eer aan 
doen: Ontmoetingskerk, een stralend (regionaal) centrum van Ontmoeting. Je moet niets, maar mag veel. 
 
In de zomerweek van eind augustus kunt u daarvan al een voorproefje nemen. 
 
Namens de werkgroep Klank Beeld Ruimte en de kerkenraad, 
 
Teus de Vries 
voorzitter  
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Wijziging formulier Kerkbalans 
 

Wijziging formulier Kerkbalans 
De inkomsten van de diaconie hebben een impuls nodig. Op termijn zijn de inkomsten van 
de diaconie te laag om de diaconale taken uit te kunnen blijven voeren. Daarom hebben 
de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters besloten om op het formulier Kerkba-
lans de toezegging voor de zending te wijzigen in een toezegging voor de diaconie.  

  

Uit informatie van de PKN bleek dat het gebruikelijk is dat alleen de eigen gemeente als bestemming op het for-
mulier staat, maar dat gemeenten vrij zijn om nog een bestemming op het formulier aan te geven. De gemeente 
kan zelf de tweede bestemming invullen. Dat wordt vanaf volgend jaar de diaconie. De wijziging gaat daarmee in 
met Kerkbalans 2023.  
 

Giften voor de zending blijven van harte welkom op NL21 RABO 037 37 36 797 t.g.v. Diaconie. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters 
 

Maarten van Weele, secretaris 
 
 
 

Collecte nieuws 
 

Diaconie  Kerkrentmeesters 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Diaconie heeft de volgende giften ontvangen: Op 4 juni € 20; op 16 juni € 100 en op 2 juli € 50  
 

Dank ! 

 
 
 

Bijzondere collecte  
 

Protestantse Kerk Jong Protestant  
zondag 11 september 
 

De kerk als een thuisplek voor jongeren 
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten 
zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en 
jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. 
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt ma-
terialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen 
maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezig-
heid en talenten impact hebben. 

 

Meer informatie: kerkinactie.nl/collecte en jongprotestant.nl/thuisplek   

Datum: Bestemming: Bedrag 

29-05-22 Diaconie €   51,70 

05-06-22 Kerkinactie: Zuid-Afrika € 147,25 

12-06-22 Diaconie €   79,55 

19-06-22 Diaconie €   58,20 

26-06-22 Hulp aan mensen zonder papieren €   60,95 

26-06-22 Manege zonder drempels €   55,30 

03-07-22 Diaconie €   92,80 

10-07-22 Diaconie €   66,70 

17-07-22 Diaconie €   93,05 

Datum Bestemming Bedrag 

15-05-22 Kerk € 58,29 

22-05-22 Kerk € 82,30 

29-05-22 Kerk € 54,85 

05-06-22 Kerk € 91,47 

19-06-22 Kerk € 53,50 

26-06-22 Kerk € 48,35 

03-07-22 Kerk € 73,95 

10-07-22 Kerk € 59,50 

17-07-22 Kerk € 77,70 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/themas/kerk-als-thuisplek/
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Op Adem Komen 
 
Op 30 juni was het dan zo ver. In totaal (inclusief kookploeg) waren we met 14 mensen. 
 

De avond ervoor begon met flinke pech! 
Maybell, die de lunch zou verzorgen en dat 
thuis zou voorbereiden, sneed zich op een 
hele vervelende manier in haar wijsvinger. 
Met als gevolg dat ze naar de huisartsenpost 
moest en thuis kwam met een hechting. Ge-
lukkig was Willy De La Croix bereid om de 
rest van de lunch in de kerk klaar te maken. 
Ook was Mies Plug er om haar en Maybell te 
helpen. Kortom, het was een heerlijke 
lunch!!  
Hierbij nogmaals heel veel dank aan jullie 
drieën. 
 

 
Door omstandigheden begon het pianospel van Tom Erics om 10 uur. Het was een hele gezellige ochtend, waarin 
geluisterd, gezongen, gedanst werd en oude muzikale herinneringen opgehaald. 
 
Na de lunch was er Bewegen met Aandacht, onder leiding van Roel Terwijn. Zittend op een stoel, met aandacht, 
bezig zijn met je lichaam. Een soort gym op de stoel, waarbij je alle bewegingen met aandacht doet. Voor sommi-
gen even wennen, maar uiteindelijk heeft iedereen meegedaan op een manier die bij hem/haar paste. 
 
Een zeer geslaagde dag. 
 
Als dit Kerkblad uitkomt, is de 2e dag al achter de rug. Er hebben zich tot nu toe 14 mensen op-
gegeven (inclusief Woutje en Annie die voor ons de lunch gaan verzorgen). Hopelijk is dit net 
zo’n fijne dag geworden als de eerste!  
 
En wie weet krijgt u ook zin, als u dit leest, om een volgende keer mee te doen. 
 
Van harte welkom! 
 
De voorbereidingsgroep, 
Susan, Martin en Siny 
 
 
 

Verjaardagsfonds 
 
De giften van afgelopen jaar hebben weer een prachtig bedrag opgeleverd, € 1.136,00.  
1/3 deel daarvan, € 378,67, is naar de Voedselbank Neder Veluwe gegaan. 

 
Het resterende bedrag ad. 757,33 wordt besteed voor onderhoud van de 
tuin van onze kerk. 
We denken dat dit mooie bestemmingen zijn. 
Alle gulle gevers, Hartelijk Dank! 
 
Namens het Verjaardagsfonds, 
 
Woutje en Siny   
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Op Reis 
Bijbelblog NBG van 8 juli 2022 
 
Tijdens onze autoritten hebben we de afgelopen maanden vaak het kinderliedje ‘Op reis’ gedraaid van Ron Schröder 
en Marcel en Lydia Zimmer. Vooral bij onze zoon van drie viel het liedje in de smaak. Druk gebarend en zingend 
klonk het vanaf de achterbank: ‘Op reis, op reis, daar gaan we, hand in hand.’ 
 

Ritselruimte 
Reizen doen we allemaal. Van ons huis naar het werk. Van ons huis naar de supermarkt of naar familie. Veel van 
onze reizen zijn kort en hebben een duidelijk doel. Ze brengen ons van a naar b. Onze reistijd is daarbij meer dan 
verloren tijd tussen twee bestemmingen. Hij biedt een overgang waarin je je gedachten kunt ordenen. Hij geeft 
rust, biedt opklaringen in je hoofd en geeft ‘ritselruimte’: ruimte om in te wonen, om los te laten en aan iets 
nieuws te kunnen beginnen. 
 

In de vakantieperiode zullen veel mensen weer een langere reis maken. Een paar dagen met de fiets naar familie, 
een paar weken weg met de caravan of tent, of op reis met de trein of vliegtuig. Een langere reis doet wat met je. 
Je komt op andere plekken, eet ander voedsel en ziet nieuwe dingen. Ook in je hoofd brengt zo’n reis heel wat op 
gang. Jij beweegt en dat beweegt iets in jou. Je zet zaken op een rij, denkt na over hoe je zaken anders wilt en 
maakt nieuwe plannen. 
 

Bijbelse reizen 
In de Bijbel wordt er ook heel wat afgereisd. Abraham, het volk Israël, de ballingen, de apostelen. Hun reismetho-
den zijn zo divers als hun redenen. Sommigen moesten gedwongen op weg, anderen uit eigen keuze of door God 
geroepen. In de woorden van het liedje Op reis: 
 

De één gaat reizen als het kan,  
de ander als het moet. 
Maria ging per ezeltje  
en Jozef ging te voet. 
De wijzen reisden per kameel,  
leert hun geschiedenis. 
En Paulus stapte op de boot  
en Jona ging per vis.  

 

In Bijbelverhalen zie je dat reizen vaak iets doet met je identiteit. Als je je openstelt voor de reis, kom je er anders 
uit. Jona veranderde van een man die wegrent voor zijn roeping tot een trouwe profeet (ook al kon hij zich niet 
altijd vinden in de keuzes van de God die hij diende). Reizend naar Elisabeth en later naar Bethlehem, groeide Ma-
ria van een jong en onzeker meisje uit tot een volwassen vrouw die de moeder werd van Jezus Christus. De men-
senmassa die op weg ging naar Babel dromde daar eerst samen om daarna te ontdekken dat God hen juist over 
de wereld wilde verspreiden. 
 

Levensreis 
Wie op reis gaat, komt vroeg of laat zichzelf tegen en komt nooit onveranderd aan op de bestemming. Het is mis-
schien wel daarom dat een reis ook functioneert als beeld voor een nieuw deel van je levenspad: een pensione-
ring, een zoektocht naar een baan, een overstap naar een andere school of een verhuizing. Je laat het oude los, 
begint aan iets nieuws en wordt in die reis gevormd. Dat is soms spannend en af en toe zelfs ontwrichtend. Een 
reis vormt je identiteit. Hoe mooi is het daarom als je 
dat samen doet, in plaats van alleen, samen, hand in 
hand. 
 

Ga je op reis deze zomer, per auto, fiets, trein of vlieg-
tuig? Of zit je stil op je balkon of in je tuin en geef je 
ruimte aan de reizen in je hoofd? In alle gevallen wens 
ik je daarbij veel ruimte voor nieuwe ontdekkingen en 
een goede reis! Dat de reis je mag vormen en nieuwe 
perspectieven mag geven. 
 

Ds. Robin ten Hoopen  
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Bedankt voor de bloemen en meer  

 
 
 

Kerkelijk Bureau 
Open op woensdag 17 augustus en 21 september 2022 van 14.00-16.00 uur 
   

  
 
Het kerkelijk Bureau is altijd bereikbaar via:  kerkelijkbureau@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
 
Martijn van Andel, Kerkelijk Bureau 
 
 
 

De Bijbelkring gaat weer beginnen 
 

Op dinsdag13 september is de start van de Bijbelkring. We beginnen om kwart voor drie.  
Nog nieuwe leden? Bel Kees van Alderwegen of kom gewoon een keer meedoen. 
 

Iedereen is van harte welkom. 
 

Kees van Alderwegen   

 BEDANKT ! 
 

Voor ons 55-jarig huwelijk mochten we vele kaarten ontvangen. Ze 
staan nog uitgestald in het zijraampje, mooi ! 
 

Aartje bracht een kleurig boeket bloemen namens de Ontmoetings-
kerk, dat zorgt voor volop genieten. 
 

U allen, reuze bedankt voor alle aandacht, het geeft een warm ‘fa-
miliegevoel’! 
 

Ad en Toos Snijders. 

Lieve mensen, 
 

Graag wil ik u allen hartelijk bedanken voor de vele prachtige kaarten die u mij stuurde ter gelegenheid van 
mijn 90ste verjaardag. Ik heb er van genoten. Ook van het boeket bloemen dat ik van de gemeente kreeg. 
 

Veel dank nogmaals, 
 

Greet van Dijk 

Overleden 

J.C. Verloop Doorwerth 

 
Vertrokken naar 

A. van Deelen - Jacobs Heelsum 

 
Afgemeld 

J.J-J. Repplier Doorwerth 

 
Ingekomen 

J. Mendrik Doorwerth 
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In Memoriam Johannes Cornelis Verloop  
19 november 1933 – 2 juni 2022 
 

Johannes Cornelis Verloop, Hans, is geboren en getogen in Katwijk. Na de Lagere School volgde hij een technische 
opleiding aan de L.T.S. in Andelst, waar hij later directeur is geworden. Op 55-jarige leeftijd kon Hans met de DOP-
regeling met pensioen. 
 

In 2010 kwam hij met zijn vrouw Erna in Doorwerth wonen 
aan de Chopinlaan, waar ik hem als contactpersoon af en toe 
bezocht. De laatste jaren nam zijn gezondheid af. Twee da-
gen voor het plotselinge overlijden van Hans overleed zijn 
zoon Dick, Die al geruime tijd ernstig ziek was. Een groot ver-
driet voor de familie. 
 

Hans Verloop overleed op 2 juni jl. op 88-jarige leeftijd. Er is 
in besloten kring afscheid van hem genomen. 
 

Het Pastoraat 
 
 
 

Einde ‘Vrouwenwerkgroep!’ 
 

Voor de meeste lezers onder U zegt het woord ‘Vrouwenwerkgroep!’ denk ik niets! In het verleden, ongeveer 
eind 1960, ontstond deze groep jonge vrouwen uit de Hervormde kerk hier in ons dorp. Op initiatief van mevrouw 
Doude van Troostwijk bezochten wij jonge vrouwen om samen iets te ondernemen wat gezellig was en ook nog 
iets nuttigs opleverde! De bestaande vrouwenvereniging ‘De Zaaier’ bestond in onze ogen te veel uit oudere da-
mes en trok niet onze belangstelling!  
 

Met zo’n 15 vrouwen kwamen we om de veertien dagen 
bij elkaar aan huis. Met stoelen geleend bij de buren, dus 
goed bezet, werd er wat gedronken en met een stichtelijk 
stukje uit een dagboek afgesloten! Onderwijl werden er 
mooie handwerken gemaakt voor de bazaars, die elk jaar 
werden gehouden om onze eigen kerk hier te bouwen in 
Doorwerth. Ook alle nieuwtjes werden even ‘behandeld ‘! 
Bij thuiskomst werd ons gevraagd: ’Was er nog nieuws?’ 
 

Door de uitbreiding van ons dorp met veel flats gingen ve-
len verhuizen naar elders. Toch hebben wij met elkaar na 
vele inspanningen van veel mensen onze mooie ‘Ontmoe-
tingskerk’ zien verrijzen. Daar zijn en blijven wij trots op! 

 
Met nog maar vijf vrouwen kwamen we voor de ‘coronatijd’ nog altijd eens per maand bij elkaar aan huis zoals 
we ook zijn begonnen! Op vrijdag 4 juni hebben we samen als afscheid een lunch met elkaar gebruikt bij het  
12 uurtje hier in Doorwerth. Met nog veel herinneringen op te halen gingen we allen met een rode roos naar 
huis! 
 
Op het bijgaande kaartje stond: 

 

Na een jarenlang bestaan   
eindigt onze ‘Werkgroep’  
met een lach en een traan! 
 

Adieu en Gods zegen voor U allen!       
 
Eerste en oudste lid Geertje Struik-van Dijk  

Bazaar in 1978  in de Ontmoetingskerk 

  Geertje werkt in 2001 aan een Regenboogkleed voor Pinksteren 
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De Paaskaars smelt 
 

In de week dat ik samen met een aantal mensen uit 
Doorwerth voor de Leesweek op de Boschhoeve 
was, werd het op dinsdag erg warm. Ik kreeg op die 
heetste dag via een appje van mijn dochter het 
gedichtje van Annie M.G. Schmidt. Het staat hier-
naast. Voor mij echt jeugdsentiment. Op diezelfde 
dag was het ook erg warm in de Ontmoetingskerk 
met een merkwaardig resultaat. De Paaskaars 
smolt. 
 

Een ooggetuige vertelde ons dit op don-
derdag. De Paaskaars was op woensdag-
avond op het doopvont aangetroffen. 
Door de hitte van de volle zon die door de 
grote ramen schijnt, was de kaars omge-

vallen. Het lukte niet meer om hem recht te buigen en als ik 
naar de voet kijk, denk ik dat de kaars niet meer goed fier 
rechtop zal kunnen staan. Ik bedacht ook, dat de kaars daar 
vanaf het begin al een beetje moeite mee had. 
 

Ik was dus benieuwd of er zondag 24 juli een lege plek zou 
zijn voor in de kerk. Maar dat was gelukkig niet zo. Er was 
een plaatsvervanger. Met dank aan Bart Jan en Aart Arie. 
Deze kaars is ook niet helemaal recht, maar de voet is nog 
stevig. Laten we voortaan goed voor onze Paaskaars zorgen. 
Vooral als het weer zo heel erg warm is. 
 

Anne Krijger

 

Pas op voor de hitte 
 

Denk aan juffrouw Scholten, 
die is vandaag gesmolten, 
helemaal gesmolten, op de Dam. 
Dat kwam door de hitte, 
daar is ze in gaan zitten 
- als je soms wil weten hoe dat kwam. 
 

Ze hebben het voorspeld:  
Pas op, juffrouw, je smelt! 
Maar ze was ontzettend eigenwijs... 
Als een pakje boter, 
maar dan alleen wat groter, 
is ze uitgelopen, voor het paleis. 
 

Enkel nog haar tasje 
lag daar in een plasje... 
Alle kranten hebben het vermeld 
op de eerste pagina. 
Kijk het zelf maar even na. 
Ja, daar staat het, kijk maar: dame smelt. 
 

Die arme juffrouw Scholten... 
helemaal gesmolten... 
Als dat jou en mij eens overkwam... 
Laten we met die hitte 
overal gaan zitten... 
maar vooral niet midden op de Dam. 
 

Annie M.G.Schmidt 

 
 
 
 

Gastvrij of in onszelf gekeerd? 
 

Rond de Pinksterdagen hebben 3 mensen 200 brochures verspreid bij 20 adressen waar een hotel, pension, cam-
ping of B&B te vinden is. De eerste gasten mochten wij al verwelkomen, waaronder een ouder echtpaar uit Cleve-
land, Ohio. Ze stiefelden voorzichtig onze kerk binnen en ze wilden na afloop zomaar weer vertrekken. Ik kon ze 
nog even uitnodigen voor de koffie. Mevrouw, op 21-jarige leeftijd geëmigreerd vanuit Leeuwarden, kon gelukkig 
nog wat Fries (ik niet, maar versta het wel) en zo hadden wij een alleraardigst gesprek met elkaar. Een week 
daarop kwam er een jongerengroep van de Boersberg in onze kerk.  
 

Het valt mij op dat wij graag dichtbij elkaar koffiedrinken en dat we soms moeite hebben om op ‘vreemden’ af te 
stappen. Zien wij de vreemdeling dan niet zitten? Het moet natuurlijk niet zo zijn dat altijd dezelfde gemeentele-
den op de gasten afgaan. Of zijn we zondagsmorgens meer in onszelf gekeerd? 
 

Eind augustus hebben wij een Zomerweek en dan hopen wij dat er vele vreemdelingen (vakantiegasten en leden 
van andere kerken) onze kerk en de activiteiten bezoeken.  En mensen, die ons gebouw niet alleen maar zien als 
kerk, maar als gebouw, waar je op zondag, maar ook elke werkdag elkaar kunt ontmoeten en samen gezellige acti-
viteiten kunt doen. En niet alleen overdag, maar ook ’s avonds. De Zomerweek begint op zaterdag 20 augustus en 
eindigt 9 dagen later op zondag 28 augustus. Ik zou u willen oproepen om er met elkaar een gezellige, gastvrien-
delijke week van te maken. Zodat we het er later nog vaak over hebben: over die ‘mooie zomerweek in augustus 
2022 …….’ 

 
Bart Jan Modderman Jansen 
Lid Zomerweek projectteam  
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De oorlog in Oekraïne en wij 
Impressie van ons gesprek op 14 juli 
 
Een klein aantal gemeenteleden had gehoor gegeven aan de oproep om mee te doen aan de gesprekstafel ‘Vrede 
voor Oekraïne’. Samen hebben wij een indringend gesprek gevoerd. Het is onmogelijk om alles op te schrijven. Ik 
heb daarom een keuze gemaakt. Sommigen van ons hebben de tweede wereldoorlog als kind beleefd. Twee ande-
ren zijn na 1945 geboren. Ds. Martin de Jong legde ons drie vragen voor: 
 

- Wat is er gebeurd met ons gevoel van veiligheid nu Rusland een oorlog begonnen is in Europa? 
- Hoe kijken we aan tegen het enorme aantal vluchtelingen uit de Oekraïne?  
- Welke verhalen en beelden over eigen oorlogsverhalen of van familie komen weer boven? 

 
Eén van de deelnemers was in de Oekraïne geweest. 
Weliswaar al een hele tijd geleden, nog in de Sovjet-
tijd. Zij leest het volgende citaat voor uit het reisver-
slag uit 1991: 
 

‘De Sovjetunie bestaat uit 15 deelrepublieken en telt 
800 miljoen inwoners. Het verschijnsel deelrepublie-
ken werd erg duidelijk tijdens het verblijf in Kiev. Onze 
gids Svetlana deed alle moeite ons duidelijk te maken 
dat we in de republiek Oekraïne waren met 56 miljoen 
inwoners met een eigen cultuur en identiteit en zich 
daarmee onderscheidt van de andere republieken. In 
het weekend waren we getuige van demonstraties 
voor onafhankelijkheid.’ 
 

Uit dit citaat wordt duidelijk, dat de mensen in de Oe-
kraïne nu vechten voor de onafhankelijkheid waar zij 
toen voor demonstreerden. 
 
Oorlog in Europa 
Eén van de deelneemsters aan het gesprek, die de 
Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, vertelt dat 
zij sinds de inval van Rusland een gevoel van dreiging 
ervaart. Dat wordt door de anderen herkend, ook bij 
de jongeren die na de oorlog geboren zijn. Het veilige 
gevoel, dat Rusland een betrouwbare handelspartner 
is geworden en daarom uit eigen belang geen oorlog 
zal beginnen, is weg. En inmiddels is de hoop op een 
snelle beëindiging van de oorlog vervlogen. Zullen 
onze politieke leiders wijs genoeg zijn om zich buiten 
het gewapende conflict te houden? Dat versterkt het 
gevoel van dreiging  
 

 
Russische tanks vlak voor de inval in februari

 

Macht en geweld 
We spreken over macht en geweld. Geweld roept ge-
weld op. Dat zien we gebeuren bij de protesten van 
de boeren, die nadat de politiek de problemen jaren 
voor zich uitgeschoven heeft, nu echt met de rug te-
gen de muur staan, hoezeer zij altijd geprobeerd heb-
ben met de ontwikkelingen mee te gaan.  
 
Poetin versus Zelensky 
Ook vergelijken we de leiders van de strijdende par-
tijen en hoe zij met hun macht omgaan. 
 

Vluchtelingen 
De grote stroom vluchtelingen uit de Oekraïne roept 
gemengde gevoelens bij ons op. Allereerst lijken zij 
als Europeanen meer welkom te zijn dan mensen uit 
Afrika en het Midden-Oosten. Wij schamen ons dat er 
in Ter Apel mensen buiten moeten slapen en hoe 
moeilijk het is om nieuwe opvangplekken te vinden. 
Maar zouden we zelf een vluchteling in huis nemen? 
En waarom werden de evacuees die in 1944 gedwon-
gen werden de frontlinie rond Arnhem te verlaten 
wel in huis genomen? Wij zijn het erover eens, dat 
het opnemen van mensen uit eigen land iets heel an-
ders is. 
 

Discriminatie  
En opeens hebben we het ook over discriminatie en 
vooroordelen. Eén van ons is in Afrika geweest en 
heeft ervaren hoe het is om in de werkomgeving ‘het 
witje’ te zijn. Een ander is zich ervan bewust gewor-
den, dat je wel kunt denken dat je geen vooroordelen 
hebt, maar dat je in een situatie terecht kunt komen 
dat ze ongevraagd opduiken als je zelf in het geding 
bent. 
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Oorlogsherinneringen 
Die zijn er ook. De bom die naast het huis viel. De 
evacuatie van Oosterbeek en Arnhem. Zelfs als die uit 
de tweede hand zijn overgeleverd. Het maakt ons 
bang en veroorzaakt een dreigende wolk die over het 
dagelijks leven ligt. 
 

Laatste vraag 
Martin heeft nog een extra vraag voor ons: Wat doe 
je zelf? Het is heel duidelijk dat wij dit probleem niet 
met een gesprek van anderhalf uur kunnen oplossen. 
Het is ook belangrijk om ons niet door die dreiging la-
ten verlammen. Geef wat je kunt aan donaties en doe 
mee aan acties zoals de kledingactie van onze Diaco-
nie. Maar ga niet buiten je eigen grenzen en blijf ook 
naar de mooie dingen in het leven kijken. Op die ma-
nier kan je de dreiging een beetje op afstand houden. 
 

Bidden 
Tot slot wordt ook de mogelijkheid genoemd om te 
bidden voor Oekraïne. Voor de burgerslachtoffers, de 
mannen en vrouwen die hun land proberen te bevrij-
den, de mensen die hun land ontvlucht zijn. Laat het 
gauw weer vrede zijn. En ook voor de mensen voor 
wie hongersnood dreigt nu het graan uit de Oekraïne 
de havens niet meer kan verlaten. 
 
En tot slot bidden voor het Russische volk dat sinds de 
inval in de Oekraïne weer in een regelrechte dictatuur 
leeft. Daarom laat ik tot slot een Rus aan het woord. 
Zijn voornaam is Jevgeni en hij stuurt berichten uit 
Moskou naar de Volkskrant. Hij herinnert zich die drie 
dagen in augustus 1991: 

(…) Ik moet vaak terugdenken aan 19 augustus 1991, 
toen sovjet-hardliners een staatsgreep pleegden. 
Onze ouders maakten ons die ochtend wakker om 
naar de radioboodschap te luisteren. Heel eng. Het 
autoritaire regime leek terug en onze toekomst dood. 
In de middag kregen wij opeens weer hoop. Via de ra-
dio riep Boris Jeltsin en anderen de mensen op om 
naar het parlementsgebouw te komen om de demo-
cratie te verdedigen. Mensen die geen enkele ervaring 
hadden met een vrije wereld waren dertig jaar gele-
den in staat om voor hun vrijheid en de toekomst op 
te komen. Het is nu bijna niet meer te bevatten. Hon-
derdduizenden Russen stonden op tegen gewapende 
troepen en tanks. Journalisten waren niet bang om 
provocerende vragen te stellen aan de coupplegers.  
Het journaal bleef verslag doen van de demonstratie. 
Drie dagen later was de coup mislukt. 
 

Ik herinner me de slogans die de betogers destijds 
scandeerden: Het fascisme mag niet doorgaan! Het 
heeft 30 jaar geduurd, maar het fascisme is gekomen. 
(…..) 
 

Destijds leken we de vrijheid opeens te verliezen, dit 
keer is het geleidelijk gegaan. In 1991 kwam de dood 
van onze toekomst abrupt en de verlossing al even ab-
rupt. Nu is de vrijheid traag en planmatig gewurgd en 
zal de verlossing ook traag en planmatig moeten ko-
men.  
 

Het zal tijd vergen, maar onze toekomst zal leven. 
 

Bron: Bericht uit Moskou Volkskrant 15- juli 2022 

 

 

Voor mij was het een heel zinvol gesprek. Al was het maar om te voorkomen dat ik aan die oorlog ‘gewend’ raak.  
 

Anne Krijger 

 
 
 

De Bijbelkring gaat weer beginnen 
 

Op dinsdag13 september is de start van de Bijbelkring. We beginnen om kwart voor drie.  
Nog nieuwe leden? Bel Kees van Alderwegen of kom gewoon een keer meedoen. 
 

Iedereen is van harte welkom. 
 

Kees van Alderwegen  
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Columnpje  
 
Even heel stil 
 

 
Een paar weken geleden zat ik te kijken naar de Tour 
de France: een reportage van een bergetappe. Die 
wedstrijd duurt zo’n drie weken, honderden mensen 
trekken die drie weken door Frankrijk, via de mooiste 
toeristische route die een mens zich kan voorstellen. 
Behalve de wielrenners valt er nog veel meer te bekij-
ken: landschappen die te mooi zijn voor woorden, 
eeuwenoude kastelen. Of ruïnes daarvan, dat kan ook.  
Zo’n etappeverslag levert een vaak ellendig, oorverdo-
vend lawaai op – claxons van auto’s, scherpe fluitjes 
van politiemensen, overal juichende mensen langs de 
weg – maar mooi blijft het. En ik kijk elk jaar weer mijn 
ogen uit.  
 
Eén van de commentatoren wees de kijkers op een 
aantal bergtoppen aan de horizon: ‘kijk, eeuwige 
sneeuw! Die heb je hier altijd!’ Toen werd de camera 
scherp gesteld op die bergtoppen.  
 
En toen was het even heel stil.  
 
Want boven op die bergtoppen was amper een vleugje 
van die sneeuw te zien, klein en grauw. En als hij niet 
het woord sneeuw had gebruikt had ik het niet eens 
gezien. Had ik niet geloofd dat het echt sneeuw was op 
die bergtoppen: er was amper iets wits te bekennen.  
 
Ooit, toen ik nog op de lagere school zat, hoorde ik die 
term voor het eerst: eeuwige sneeuw. De onderwijzer 
sprak die met nadruk uit: sneeuw die het hele jaar blijft 
liggen, jongens, stel je voor! Dat had je bij ons niet, 
ook niet zoveel jaren geleden, toen er ’s winters altijd 
sneeuw was. Zelfs ook nog ijs. Zoals die onderwijzer 
dat uitsprak, klonk het als een scheppingsordening – 
en zo bedoelde hij dat vast en zeker ook. Die sneeuw 
liet de eeuwigheid zien, je kon daar op bouwen, wat er 
ook gebeurde. Net als op God. 

Ik weet natuurlijk wel, dat dat kinderlijke gevoel van 
mij een beetje onzinnig was. God is toch niet afhanke-
lijk van de temperatuur van Europese bergtoppen? Dat 
begreep ik natuurlijk als kind ook al. Maar het gevoel 
erbij bleef: vooral als we met elkaar in de klas een 
nieuwe Psalm leerden en net zo lang oefenden, tot we 
samen hemelhoog zongen.  
 
Maar het blijft me dwarszitten, dat van die eeuwige 
sneeuw die aan het verdwijnen is. Ik weet natuurlijk 
wel hoe dat komt; je moet wel stekeblind zijn om dat 
niet te beseffen. Het klimaat op aarde wordt steeds 
warmer, de effecten daarvan worden wereldwijd 
steeds meer zichtbaar, ze dringen zelfs door die rot-
herrie van de Tour de France heen. Die twee reporters 
waren er even stil van. Heel stil waren ze. Even.  
 
En die stilte blijft me bij.  
 
Er is veel bereikt in de loop van de geschiedenis. Veel 
geleerd ook: zo heb ik weet van zaken waar mijn ou-
ders geen benul van hadden. Er kunnen ziektes wor-
den genezen. Ziektes waartegen eeuwenlang geen 
kruid gewassen leek. We kunnen zelfs verder dan de 
maan reizen. En dat roept als vanzelf het gevoel op, 
dat wij als mensen steeds groter worden. Steeds meer 
boven onszelf uitgroeien. Eigenlijk onze eigen god zijn 
geworden.  
 
Ik hoor in gedachten weer de stem van die onderwijzer 
van toen, over de eeuwige sneeuw. Ik zie het contrast 
met die bergtoppen van nu, daar in Frankrijk. Ik zie: we 
hebben zelfs de eeuwige sneeuw kunnen relativeren, 
tot er amper meer iets van over is. Dat komt, vrees ik, 
omdat we in de ene adem van onze eigendunk zelfs 
God zijn gaan relativeren.  
 

HJN 
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Jeugd 
 
Geslaagd! 
Op 9 juni wapperde bij huize Veldhuis de vlag, met daarbij de schooltas:  

 

Thom was geslaagd voor zijn VWO-diploma! 
 

In de viering van zondag 26 juni gaven we hier aandacht aan en ontving Thom onze 
hartelijke felicitaties en het boek ‘Binnenwerk’ van Folly Hemrica voor ‘onderweg’.  

Het uitvliegen van Thom markeerde het einde van de nevendiensttijd van zijn groep 
leeftijdsgenoten. 
 

Thom, veel succes met je studie Werktuigbouwkunde in Delft en weet dat de deur van 
de Ontmoetingskerk altijd voor je open staat! 
 
 
Viering met groep 8 van basisschool De Dorendal 
Vrijdag 8 juli wandelden 20 kinderen uit groep 8 en hun leerkracht vanaf hun school naar onze Ontmoetingskerk 
voor een interactieve viering in de kerkzaal. Het was voor hen de afsluiting van de Week Voortgezet Onderwijs. In 
deze week wordt de kinderen door de school een cultureel maatschappelijk programma geboden dat hen voorbe-
reidt op de nieuwe fase in hun ontwikkeling, de overstap naar het voortgezet onderwijs. Het is fijn dat wij als pro-
testantse geloofsgemeenschap al enkele jaren een bijdrage mogen en kunnen bieden aan dit programma.  
 

De viering was opgezet rondom het thema “Mijn weg 
naar de toekomst”. Teun van de Steeg begeleidde met 
-meditatief- orgelspel, dat door de kinderen altijd zeer 
gewaardeerd wordt. Na ontvangst, welkom en kennis-
making achter in de kerkzaal, verplaatsten we ons be-
wust naar de stoelen voorin de kerkzaal om de aan-
dacht op de viering te richten. Het klokluiden door twee 
leerlingen hielp ons stil te worden: let op, aandacht, het 
gaat beginnen!  
 

We volgen de liturgische opzet van de zondagse vierin-
gen: welkom, groet, drempelgebed. Een popsong over 
de toekomst klinkt: Lang leve the life, van Kraantje 
Pappie. Een stuk uit ’Het verhaal van Johannes en wat 
hij zag in zijn dromen’ van Karel Eijkman, gebaseerd op 
het boek Openbaringen, wordt gelezen.  
 

In het verhaal worden heel indringend en reëel, beel-
den neergezet van agressie, ongelijkheid, onderdruk-
king en onverschilligheid, waar we als individu en als 
mensheid aan kunnen lijden. Heel herkenbaar en actu-
eel. Maar het is ook een verhaal van hoop. Gods weg 
naar de toekomst is een goede en vruchtbare weg voor 
alle mensen die hem willen bewandelen. Hij laat ons 
niet in de steek (beeld van het Lam, Jezus zijn Zoon). Op 
die weg vinden we zowel draken als engelen. De Engel 
als beeld voor wat jou kan helpen. De Draak als beeld 

voor wat jou in de weg staat, een dwarsligger, die je van 
het pad af wil brengen. 
 

De engelen en draken waren het beeld waar de kin-
deren mee aan de slag gingen: wat helpt jou, wat staat 
jou in de weg. Mooi om te zien waar kinderen zich al 
bewust van zijn of op dat moment (of later!) bewust 
van (kunnen) worden. Engelen en draken die o.a. op-
geschreven werden volgen hier. Engel: familie, zelfver-
trouwen, muziek, sport, iets wat iemand tegen je zegt. 
Draak: mensen die je klein houden (dat kun jij (nog) 
niet/dat is niets voor jou) negatief zelfbeeld, onzeker-
heid, gedachtes, bijv.: ga ik nieuwe vrienden maken, 
verlies ik mijn oude vrienden? 
 

In het laatste blokje in de viering kon ieder die dat 
wilde een kaars aansteken in de gedachtenishoek, -
waarbij je aan iets of iemand kon denken. Intussen 
zongen we het Taizélied Nada te turbe (Laat niets je 
verontrusten) en deelden we in de Ierse zegenbede: 
Dat je de weg mag gaan die je goed doet, dat je op-
staat wanneer je valt, dat je een mooi mens mag zijn 
In Gods ogen en die van anderen. 
 

Als afsluiting dronken we in de kring iets lekkers met 
een drakensnoepje (zuur)en een engelsnoepje (zoet) 
en vertelden we elkaar wat we beleefd hadden. 

 
 
 

Goede tocht naar jullie toe-
komst, kinderen van groep 8! 

 
Ds. Martin de Jong, Susan Cle-

veringa 
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Ga aan God doen 
 

Tijd is God? 
In het verstrijken van de tijd ligt volgens de joodse filosoof Emmanuel Levinas onze kwets-
baarheid besloten. Die kwetsbaarheid maakt ons ethisch gevoelig. De natuurwetenschap 
geeft ons geen antwoord op de vraag wat bewustzijn, vrijheid en verantwoordelijkheid in-
houden. De filosofie van Levinas wel: via het appèl dat de ander op mij doet, komt Levinas 
uit bij wat hij niet anders dan ‘God?’ kan noemen. 
 

Heb je zin om je samen met anderen te verdiepen in de filosofie van Levinas aan de hand 
van het boek van Levinas-kenner Jan Keij, en om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag 
wat Levinas’ denken kan betekenen voor ons eigen bestaan, meld je dan aan! 

 

De leeskring begint op woensdag 21 september, 10-12 uur, in de Remonstrantse kerk, Wilhelminastraat 10, 6862 
HC Oosterbeek. Vervolgbijeenkomsten (1x per maand) worden in overleg bepaald. 
 

Annemarieke van der Woude, predikant van de remonstrantse gemeente, zal de kring begeleiden. 
Contactpersoon en aanmelding: Lijbert Brussaard,  0317-315287 of  lijbert.brussaard@gmail.com.  
 

Boek: Jan Keij, 2021. Tijd als kwetsbaarheid in de filosofie van Levinas.  
Boom, Amsterdam, 276 bl. ISBN 978 90 2443 399 5.  

 

https://www.boomfilosofie.nl/product/100-10134_Tijd-als-kwetsbaarheid 
 
 
 

Repareer Café op het Dorenfest 
 

In augustus en september is het Repareer Café gesloten. 
 

Op zaterdag 1 oktober gaat het 7e jaar van het Repareer Café in. 
Deze keer zal het niet plaatsvinden in de zijzalen van de Ontmoetingskerk van 
13.00-15.30 uur maar in het centrum van Doorwerth op het Dorenfest tussen 
14.00 en 18.00 uur. 
 

U bent van harte welkom om bij onze kraam langs te komen om te kijken of uw 
kapotte voorwerpen gerepareerd kunnen worden. 
 

Joke Cost Budde-Schroten, coördinator Repareer Café  

 
 
 

Activiteiten in en rond de Ontmoetingskerk 
 
 

Activiteiten augustus 
 

Koffie met een oortje 
Dinsdag 9 augustus 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:lijbert.brussaard@gmail.com
https://www.boomfilosofie.nl/product/100-10134_Tijd-als-kwetsbaarheid
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Zomerweek 
Zaterdag 20 -zondag 28 augustus in en rond de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

Ruim een week met activiteiten. Kijk in de folder wat er allemaal te beleven is en kijk in het 
programmaboekje wie er een lezing, een Bijbelstudie of een leuke workshop komt geven.  
Lees op pagina 4 hoe u zich kan opgeven.  
 

Het is vooral belangrijk om u aan te melden voor de maaltijden en ga gezellig aan tafel. 

Bijeenkomst Doorwerthse Gemeenschap  
Zaterdag 20 augustus van 11.00-13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 
 

Zomerweek Huis van Begin 
Leden van de voormalige Rooms-katholieke kerk in Doorwerth organiseren op deze derde 
zaterdag van de maand augustus, de eerste bijeenkomst van de Zomerweek 2022. Er is 
ruimte voor stilte, gebed, zang en een gesprek over een tekst of gedicht. Het gelegenheids-
koor van Ineke Jansen en Joep Stappers zingt voor ons. 
 

Iedereen is van harte welkom. 

Oecumenische middag 
Woensdag 24 augustus van 15.00-17.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 
 

Meedoen in de Zomerweek 

24 Augustus is er geen oecumenische middag, deze middag valt midden in de zomerweek! 
Wel kunt u aansluiten bij deze middag. Er is koffie of thee en een muziekprogramma, ver-
zorgd door ds. Kees de Jong. 
 

Kosten hiervoor zijn € 7.50      
 

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 25 augustus van 10.00 – 15.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

Samen genieten in de Zomerweek  
Deze derde bijeenkomst valt in de Zomerweek 2022. Lees meer over het programma in het 
programmaboekje dat u samen met dit kerkblad krijgt. 

 

Kosten: Een dagpas kost € 15. 
Informatie: Siny van Pijkeren:  06-43900522  

Taizéviering in Oosterbeek 
Zondag 28 augustus, om 17.00 uur in de Oude Kerk, Benedendorpsweg 134, Oosterbeek 
 

Ook op deze laatste viering bent u van harte welkom in de Oude Kerk van Oosterbeek. De 
dienst duurt ongeveer een half uur. 
 
Raad van kerken Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp 
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Activiteiten september 
 

 

 

 

 

  

Koffie met een oortje 
Dinsdag 13 september 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 

Bijbelkring 
Woensdag 14 september van 14.45-16.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 
 

Iedere tweede woensdag van de maand komen wij 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.  
 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Bijeenkomst Doorwerthse Gemeenschap 
Zaterdag 17 september van 11.00-13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

Leden van de voormalige Rooms-katholieke kerk in Doorwerth organiseren elke derde zaterdag 
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.  

Oecumenische middag 
Woensdag 28 september 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.  
 

Taizé en frère Roger 
Deze middag komt Anne Krijger vertellen over de laatste reis naar Taizé en over het leven 
van frère Roger, de stichter van de gemeenschap 
 

Voor informatie en vervoer: 

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

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

Meditatiewandeling in de Vredesweek 
Zaterdag 24 september van 10.00 – 13.30 uur Start in de Ontmoetingskerk 
 

Ook dit jaar organiseren wij een wandeling. Op dit moment is het thema nog niet bekend. 
Maar als u zich aanmeldt, krijgt u ruim op tijd het programma toegestuurd.  
 

Informatie en opgave: Susan Cleveringa: vent@ ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 

Kosten: € 5,- 

mailto:vent@%20ontmoetingskerk-doorwerth.nl
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Een Open Kerk 
Nu de werklieden weer naar volgende klussen zijn 
vertrokken en het grasveld zich langzaam weer her-
stelt, ligt de Ontmoetingskerk weer stralend aan de 
Bentincklaan te wachten wat er allemaal in en om 
haar zal gaan gebeuren. Tja, alleen die nieuwe auto-
matische deuren? Waar blijven die…..? 
 

Na de Bouwvak?
 

 

Voor   Na  



 

 
 
 
 

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 
 

Website  
 www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 

Facebook 
 www.facebook.com/ontmoetingskerkdoorwerth/ 
 

Redactie Ontmoetingskerk 

 redactie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
Voor alle kopij voor Kerkblad, Website en FB  
 

Webbeheerder (vacature) 
 webbeheer@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

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 
 
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  
 
Kerkelijk Bureau is open op woensdag: 
17 augustus en 21 september 2022 van 14.00-16.00 uur  
 kerkelijkbureau@ontmoetingskerk-doorwerth.nl   
 026-3333979 keuze 4 (openingsuren) 
 Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth 

mailto:beheerd%0d%0d%0d%0der@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
https://www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl/inlog.aspx
https://www.facebook.com/ontmoetingskerkdoorwerth/
mailto:redactie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
mailto:kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
mailto:predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
mailto:scriba@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
mailto:kerkelijkbureau@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

