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Gemeente ochtend 12 februari 
Zondag 12 februari van 11.30 uur tot 13.30 uur in de Ontmoetingskerk 

 

We staan op een kruispunt. Een kruispunt waarop we vele keuzes hebben. Er zijn diverse vragen die ten 
grondslag liggen aan ons keuzeproces. Hoe zorgen we ervoor dat de Ontmoetingskerk over 25 jaar nog steeds 
een bruisende kerk is? 

 

- Hoe gaan we om met een vergrijzende en krimpende gemeente? 
- Hoe kunnen we het vele werk dat nu door vele bezielde vrijwilligers borgen voor de toekomst? 
- Hoe kunnen we ons gebouw met andere gebruikers delen in goede harmonie? 
- Hoe kiezen we gebruikers die met hun activiteiten kunnen zorgen voor groei van onze gemeente? 

 

Met veel mensen is hier de afgelopen maanden al over gesproken. Op 12 februari organiseren we daarom een 
gemeenteochtend. We zullen onze visie en het proces dat we voor ons zien met u allen delen en hopen daarbij 
ook uw visie op te halen. Uw mening doet er toe. Nadat Teus de Vries, Bert Veldhuis, Hans Straus een 
toelichting hebben gegeven kunt u vragen stellen, tips geven.  
 

Voor de goede orde: we gaan niet stemmen over X of Y. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk inzichten te 
verzamelen zodat de poel der gedeelde inzichten optimaal gevuld zal worden. Op basis van al die inzichten 
neemt de kerkenraad in overleg met de kerkrentmeesters een besluit over de route die bewandeld gaat 
worden. 
 

Een spannend kruispunt, maar met veel mooie keuzemogelijkheden. 
 

Bert Veldhuis, Hans Straus en Teus de Vries 
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Kopij voor het Kerkblad van APRIL EN MEI 
 

Insturen vóór maandag 20 maart 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 29 maart 2023 

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 2023.  
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 

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

Zondag 12 februari is er een GEMEENTEOCHTEND lees pagina 2 
 

* lees meer over de 40dagencampagne op pagina 6, 10 en 11. 
 
 

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

 
 
 
 

Zondag 12 februari 
 
Herstel kerken in Syrië 
Opnieuw vraagt de werkgroep ZWO uw aandacht en vraagt uw bijdrage voor het Kerk in Actie project voor de her-
bouw van de kerken in Syrië. Nieuws over dit project leest u op pagina 9. 
 
 
En na de dienst en koffie is de Gemeenteochtend. 
 
U leest de uitnodiging op pagina 2. 
 
De Redactie  

Datum  Voorganger  Uit Organist Bijzonderheden 

05-02-23 Ds. L. Engelfriet Bennekom Piet Nijenhuis   

12-02-23 Ds. J.M. de Jong  Doorwerth Teun van de Steeg ZWO zondag en Wereldwinkel 

19-02-23 Mw. ds. E. Swinkels - Braaksma Nieuwegein Piet Nijenhuis   

26-02-23 Mw. ds. B. Elenbaas  Oosterbeek Teun van de Steeg  40dagentijd* 

Datum  Ouderling van Dienst  Welkom Collecte 1* Collecte 2* 

05-02-23 Anne Krijger Nanno Barbier Pakistan Kerk 

12-02-23 Teus de Vries Maybell Laurenssen Noodhulp Ethiopië Kerk 

19-02-23 Susan Cleveringa Iete van Voornveld Diaconie Kerk 

26-02-23 Ina Roelofsen Quirina Adelaar 40dagentijdcampagne 1 Kerk 

Kerktaxi februari 

05-02-23 Mw. E. Boelens  06-26789566 

12-02-23 Liesbet Licht  0317-318727 

19-02-23 Teus de Zwart  026-3332700 

26-02-23 Corine van der Made  06-10151007 
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Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk maart 
 
 

 
 
 
 

*Meer informatie op deze pagina. 
 
 

* lees meer over de 40dagencampagne op pagina 16, 17, 18 en 19. 
 
 

 
 
 
 

Zondag 12 maart 
 
Biddag en Klimaatzondag 
Op zondag 12 maart 10.00 uur draait onze viering om de bezinning op gewas en arbeid. De werkgroep Groene 
Kerk doet ook mee in de voorbereiding. Extra aandacht voor ons veranderende klimaat en de praktische conse-
quenties voor ons als individu, burger en kerkgemeenschap is zo gegarandeerd. 
 
 

Verlof ds. Martin de Jong 
Van 22 maart tot en met 3 april ben ik met verlof. Voor vragen over pastorale ondersteu-
ning kunt u terecht bij het  Pastorale Team,  026 3333979, keuze 1 (hele dag bereikbaar). 
 
Hartelijke groet,  
ds. Martin de Jong  

Datum  Voorganger  Uit Organist Bijzonderheden 

05-03-23 Mw. ds. F. van den Hoek Arnhem-Zuid Piet Nijenhuis   

12-03-23 Ds. J.M. de Jong Doorwerth Teun van de Steeg Biddag en Klimaatzondag* 

19-03-23 Ds. A.C. Grandia Doesburg Piet Nijenhuis  

26-03-23 Ds. W. in 't Hout Doorn Teun van de Steeg   

Datum  Ouderling van Dienst  Welkom Collecte 1* Collecte 2 

05-03-23 Bart Jan Modderman J Asseliena de Haan 40dagentijdcampagne 2 Kerk 

12-03-23 Teus de Vries Hanneke Dokter 40dagentijdcampagne 3 
333ands diaconaat 

Kerk 

19-03-23 Anne Krijger Aart Arie Jansen M. 40dagentijdcampagne 4 Kerk 

26-03-23 Susan Cleveringa Woutje Vermeulen 40dagentijdcampagne 4 
Bangladesh 

Kerk 

Kerktaxi maart 

05-03-23 Ad Snijders  026-3332700 

12-03-23 Bart Jan Modderman Jansen  026-4822436 

19-03-23 Margriet Tiemens  026-3342317 

26-03-23 Reina Pfeiffer  026-3340409 
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Uit liefde voor jou 
 

Dit is het thema van ons 40-dagenproject. ‘Het zijn 
woorden die laten zien dat je voor iemand van bete-
kenis wilt zijn. Dat het je echt om de ander te doen 
is’. 
 

Dit citaat komt uit de brochure van Kerk-in-Actie. Ze-
ven zondagen lang staan zeven projecten centraal, 
van over de hele wereld. Elke zondag willen we in de 
kerkdiensten hier bij aansluiten. Zie voor onze 40-da-
genactiviteiten het artikel pagina 10 en 11 in dit blad. 
 

Ik wil hier stil staan bij de woorden: ‘dat het je echt 
om de ander te doen is’. Dat is nogal een uitspraak. Ik 
ga er namelijk vanuit dat het ieder mens vooral eerst 
om zichzelf te doen is. Ieder mens weet zichzelf het 
middelpunt van de wereld. De een zal dit voortdu-
rend om zich heen uitroepen: kijk mij hier staan! 
Hallo, hier ben ik! Een ander zal zich mooi maken, 
goed kleden. Veel aandacht komt zo vanzelf naar je 
toe. Weer een ander zal interessant willen doen: veel 
weten, mooie dingen maken, goede prestaties leve-
ren, grappig zijn. Weer een ander zal willen opvallen 
door juist een tegengeluid of een protest te laten ho-
ren of zien. Zo krijg je tenminste aandacht. Een an-
dere manier om aandacht te krijgen is je verbinden 
met iemand of een organisatie, die al veel aandacht 
krijgt. 
 

Velen van ons hebben de, vaak onbewuste, vaardig-
heid om ontmoetingen met belangrijke mensen te 
pas en te onpas aan te halen. Foto’s met de koning 
of, liever nog met Maxima - belangrijk en mooi -, han-
gen vaak in ziekenhuisgangen of advocatenkantoren. 
Kinderen worden supporter van de voetbalclub, die 
bovenaan staat. De aandacht voor de club straalt op 
de supporter af. - Zo is de populariteit van Feyenoord 
weer enorm toegenomen. De glans van Ajax is even 
iets minder -. 
 

Dit wisselen van helden kent haar grenzen. Iemand, 
die zijn of haar support aan een voetbalclub vaak wis-
selt, wordt een windvaan genoemd. Zo’n iemand 
heeft ‘geen ruggengraat’. Mensen gaan je dan mijden 
en dat is al helemaal niet de bedoeling: je wilt belang-
rijk zijn.  
  

Een mens moet dus ook eigenheid ontwikkelen, een 
ik, een identiteit opbouwen. Een mens moet zichzelf 
leren wat hij of zij belangrijk vindt voor zichzelf. En 
dan leren, die aandacht voor jouw belangrijke zaken, 
aan jezelf te geven of er zelf moeite voor te doen. Je 
eigen identiteit kennen en voeden. 
 

‘Dat het je echt om de ander te doen is’, dat vraagt 
nogal wat als het een mens vooral om zichzelf te 
doen is. In de Epifanientijd (de tijd na Kerstmis) lezen 
we in de erediensten de eerste brief van Paulus aan 
de gemeente van Korinthe. Een jonge, ambitieuze, 
maar kleine gemeente. Zelfs in deze kleine gemeente 
zoeken de mensen aandacht voor zichzelf door te kie-
zen voor een leider. Of je bent van Paulus of van 
Apollo of van Petrus.  
 

Paulus schiet hen te hulp. Hebben wij er niet voor ge-
kozen onze identiteit te verbinden met Jezus Chris-
tus? Hou dat voor ogen. Wij, gelovige mensen, zijn 
geraakt door Jezus, die aan het kruis hangt en schuld- 
en strijdloos sterft. In onze keuze voor deze machte-
loze mens als drager van onze identiteit, kiezen we 
ervoor om aandacht te vragen voor onze kwetsbaar-
heid, ons tekortschieten, onze hopeloze machteloos-
heid, onze aversie van geweld. 
 

Elkaar nabij leren zijn, niet om er belangrijker van te 
worden, maar om de liefde van de nabijheid te erva-
ren en te voeden. 
 

Een lastige maar stralende weg naar Pasen, wens ik jullie allen toe,  
hartelijke groet, ds. Martin de Jong  
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Uit de Kerkenraad 
 
Het licht keert nu de duisternis, God ziet de wereld aan. 
 

Dit prachtige lied met een troostrijke tekst, zongen we op de Kerstmorgen. Ik hoop dat ik niet alleen voor me zelf 
spreek, maar deze woorden neem ik graag mee het nieuwe jaar in. Deze woorden vasthouden in wat er ook staat 
te gebeuren en bij wat er allemaal valt te doen in en om de Ontmoetingskerk. Intussen zijn Advent en Kerst voor-
bij en de eerste maand van het nieuwe jaar ook al bijna. De kerkenraad heeft vergaderd in november (na de inle-
veringsdatum van de kopij voor het kerkblad) en in januari.  
 

De werkgroep Klank Beeld Ruimte is meerdere keren bij elkaar geweest, ook met de kerkrentmeesters. Op zondag 
12 februari zal er een gemeentevergadering worden gehouden, na de kerkdienst. Nadere informatie elders in dit 
kerkblad. 
 

Na overleg met de classispredikant, hebben we dispensatie gekregen voor het 
feit dat niet alle ambten in onze kerkenraad voldoende zijn vertegenwoor-
digd. We mogen nu doorgaan met 1 diaken (Siny van Pijkeren), bijgestaan 
door diaconale medewerkers, van wie er 2 bereid zijn gevonden om samen 
met Siny een dagelijks bestuur te vormen (met tekenbevoegdheid). Verder 
vergadert de scriba (Hiske Huitema) mee met de kerkrentmeesters. Zo is de 
communicatie met de kerkenraad geborgd. Wel zoeken we nog steeds een 
ouderling-kerkrentmeester. 

 

De kerkenraad heeft besloten om het kerkblad toch weer maandelijks uit te brengen. Het is voor veel werkgroe-
pen heel moeilijk om steeds 2 maanden vooruit al plannen te maken en concreet uitgewerkt te hebben voor het 
uitkomen van het kerkblad. De redactie van het kerkblad gaat bekijken of het mogelijk is (qua menskracht) om dit 
te realiseren. In de zomer kan voor juli en augustus 1 nummer volstaan en in de winter voor december en januari. 
Het worden dan dus 10 nummers in een jaar. 
 

Ons gemeentelid Asseliena de Haan gaat voor haar studie een onderzoek doen naar het gebruik van een kerk-app 
om de communicatie in onze gemeente te verbeteren. Anne Krijger en Gerard van der Kooij ondersteunen dit ini-
tiatief. Samen met de kerkenraad (voor zover iedereen kan) krijgen we in maart voorlichting over het gebruik en 
de mogelijkheden en voordelen van werken met deze app.   
 

Ik sluit af met nog een lied dat we op de Kerstmorgen zongen voor elke gebedsintentie: 
 

Licht dat terug komt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft. 
 

Mag dat zo zijn bij al ons werk dat wij, kerkenraad en gemeenteleden, doen in onze kerk en daarbuiten. 
 

Hiske Huitema, scriba 
 
 
 

Verzoek van kosters en beheer 
In de garderobe van de Ontmoetingskerk, achter de stoepborden,  
hangen en liggen een aantal kledingstukken en een tas.  
 

Het zijn eigendommen van mensen die ze om welke reden dan ook 
niet meegenomen hebben en waarschijnlijk vergeten zijn, dat ze in de 
Ontmoetingskerk achter gebleven zijn. 
 

Herkent u er één als uw eigendom Neem De vondeling dan mee naar 
huis. Weet u van wie een jas of de tas is? Waarschuwt u dan de recht-
matige eigenaar of geef het door aan Toos Snijders. 

 
U kunt uw eigendom tot 1 maart ophalen. Daarna zal het beheer er een goede bestemming voor zoeken.  
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Kerkelijk Bureau 
Open 15 februari en 15 maart 2023 van 14.00-16.00 uur 
 

Ingekomen  Vertrokken naar 

G.G. Roozendaal - Verdoes Doorwerth G. Mulder Oosterbeek 

L. Garssen Doorwerth I.M.H. Paol Wageningen 

J.M. van der Linden Doorwerth L. Veldhuis Utrecht 

P.K. de Wit Heveadorp  

C. van Tuijl - van Zandwijk Doorwerth Overleden 

J. van Tuijl Doorwerth M. Capelle Doorwerth 

P.M. van de Peut Renkum P.J. Bernard Doorwerth 

  G. Struik-van Dijk Doorwerth 
 

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

Martijn van den Andel,  
Kerkelijk Bureau 
 
 

Bedankt voor de bloemen en meer  

  

Lieve mensen van de Ontmoetingskerk, 
 

Heel erg bedankt voor de vele mooie/lieve kaarten die ik voor mijn verjaardag heb ont-
vangen.  
Ook dank voor de prachtige Orchidee die Reina namens de Ontmoetingskerk kwam 
brengen. 
 

Hartelijke groeten, 
Annie Ketting 

 

         Op mijn verjaardag         bezorgde Woutje me een heel leuke           verrassing      van de kerk waar-

door de dag nog feestelijker werd              !  
 

Veel dank, Maarten van Weele 
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ZWO project: Herstel kerken in Syrië 
 

Op zondag 9 oktober jl. werd ons project ‘De kerk als plek van hoop en herstel in Syrië’ gestart. De collecte gehou-
den voor het herstel van de kerken in Syrië heeft maar liefst € 239,85 opgebracht. Hiervan kan het nodige aange-
schaft worden. Wat dacht u van o.a. € 7 voor 100 stenen of  € 75 voor een deur of raam. Keuze genoeg. We probe-
ren u elke twee maanden middels een verhaal op de hoogte te houden van de gang van zaken. 
 

Veel kerkgebouwen in Syrië moeten worden hersteld 
 

Dick Loendersloot, noodhulpcoördinator voor Kerk in Actie in het Midden-Oosten, bevestigt het beeld dat een 
groot aantal Syrische vluchtelingen schroomt om terug te keren: ‘De oorlog heeft gezorgd voor circa 5,6 miljoen 
vluchtelingen – geregistreerd en niet-geregistreerd. Hiervan zijn er slechts 300.000 naar Syrië teruggekeerd. En 
van de 5,4 miljoen ontheemden zijn maar zo’n 800.000 mensen ‘definitief’ naar hun woonplaats teruggegaan.’ 
Mondjesmaat dus als je dat vergelijkt met de cijfers uit 2019. Als de sancties langer worden doorgezet, kunnen 
honderdduizenden mensen gedwongen worden alsnog te vluchten. 
 

Kwetsbaar 
Wat die oorlog betreft: niet op álle plekken in Syrië is het rustig. In het noord-
westelijke Idlib en langs de grens met Turkije in het noordoosten vinden nog 
steeds bombardementen en aanslagen plaats en ook IS is nog actief. 
 
 

Wat betekent dit voor de kerk?  
‘De situatie van de kerk gaat gelijk op met de politieke omstandigheden in het 
land’, zegt Wilbert van Saane. ‘In de stad Idlib functioneert de kerk op dit mo-
ment alleen ondergronds. In het noordoosten, waar Koerdische militaire groe-
pen nu een stempel op de maatschappij drukken, moet zij haar plek opnieuw 
bevechten. Op plekken waar het rustig is, functioneert de kerk goed.’ 
 

In Syrië gaat dat veel verder dan zondagse diensten en gemeenteleven. De kerk 
zorgt ook voor onderwijs, gezondheidszorg, sociale diensten en het broodnodige 
netwerk om aan eten, brandstof, en vele andere dingen te komen. De achterlig-
gende jaren hebben gemaakt dat er op al die terreinen alleen maar meer werk te 
doen is – en dat met minder mensen. ‘De oorlog heeft mensen extreem kwets-
baar gemaakt’, zegt Harout Selimian. ‘Vooral kinderen, zwangere vrouwen, ge-
handicapten, ouderen en zieken hebben het zwaar. In ons land hebben ruim 13 
miljoen mensen humanitaire hulp nodig, 75% van de huidige bevolking.’ 
 
 

 

Wat een geweldige Kerstsamenzang! 
Na twee jaar was het zover, ‘Samen zingen onderweg naar het feest van Kerst.’  
 

Het werd een feest, wat een grote opkomst, wat werd er geweldig gezongen. 
Het koor ‘The New Creation’ met dirigent Rob Biersteker, virtuoos op orgel 
en vleugel, de samenzang, en voorganger Monique van Zoest. De mensen 
achter de schermen. Na afloop van de dienst de mooie gesprekken, de com-
plimenten. We kunnen in grote dankbaarheid terug kijken op deze middag.  
De collecte bij de uitgang voor Save the Children heeft maar liefst € 502,32 
opgebracht.   
 

Hartelijk dank! 
 
Namens ZWO,  
 
Nel Maassen.   

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRq-Xfs8DXAhViDMAKHbJcAx4QjRwIBw&url=http://www.cornelisvrij.nl/wp/p/2012/12/&psig=AOvVaw39DdcLvPlGyE8ggNaVlDrA&ust=1510829243064798
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Uit liefde voor jou 
40-dagenproject  
 
Tussen 22 februari en 9 april vieren we de 40-dagentijd. De bezinningstijd voor Pasen. Traditiegetrouw proberen 
we wat bewuster te leven om ons te bezinnen op de liefdeloosheid in deze wereld, te beginnen bij onszelf. Vasten is 
hierbij een van de vormen. Vasten is ook een naamgever: de vastentijd. 
 
Binnen onze gemeenschap slaan we als College van Diakenen en een aantal werkgroepen de handen ineen. We 
hebben drie programmalijnen ontwikkeld. 
 
1.  contact met alle gemeenteleden 

De PKN geeft een inspirerende 40-dagenkalender uit. Deze hebben we voor jullie aangeschaft en bezorgen we 
persoonlijk bij jullie thuis. Voor het begin van de vastentijd, 22 februari. 

 
2.  een aansprekend project 

Vanuit de Diaconie komt het voorstel om mee te doen met de 40dagentijdcampagne van de PKN ‘Uit liefde 
voor jou’. Zeven weken lang staan zeven verschillende projecten van Kerk in Actie centraal. Jullie lezen er el-
ders in dit blad meer over en wekelijks zal er in de viering over verteld worden. U leest de informatie vanaf pa-
gina 16. 

 
3.  een gezamenlijk evenement 

Sinds kort oefent Toonkunst Arnhem in onze kerkzaal. Het leek ons mooi om een combi-
natie te maken tussen genieten van de kwaliteiten van dit koor en het inzamelen van geld 
voor Moldavië. Door armoede en werkloosheid werken veel mensen in het buitenland. 
De achterblijvende kinderen en ouderen worden ondersteund door de diaconieën. De 
diaconieën trainen de jongeren om voor de ouderen te zorgen. Zo kunnen ze elkaar nabij 
zijn. Moldavië is het project wat met Pasen ook centraal staat. 
 

 
Op zondagmiddag 19 maart 15.00 uur geeft Toonkunst Arnhem een benefiet masterclass Matthäus Passion, 
speciaal voor onze gemeenschap. Over de inhoud en opzet lezen jullie op pagina 11 in dit blad. na de master-
class kunnen we elkaar ontmoeten bij een glas wijn of fris.  
 
We vragen voor deze benefiet masterclass voor Moldavië 17,50 per persoon. Een deel (10.00 euro is voor de 
kosten) en het andere deel (7,50 euro) is voor Moldavië. We hopen op een grote opkomst.  
 
Jullie kunnen je opgeven bij Siny van Pijkeren, s.vanpijkeren@hotmail.com, 06 43 90 05 22. 
Uiterlijk op zondag 12 maart. Siny is op zondagen 5 en 12 maart na de viering in de hal aanwezig. 
De financiële bijdrage graag overmaken op gironummer NL21 RABO 0373 7367 97 van Diaconie PG Doorwerth 
Heveadorp onder vermelding van Mattheus Passie. Contant betalen kan ook op 19 maart. 
 
Informatie bij Susan Cleveringa,  susan.cleveringa@kpnmail.nl,   06 22 35 32 52, en Siny van Pijkeren. 
 
Binnenkort krijgen jullie allen een tweetal flyers uitgereikt. Een voor jezelf en de andere voor degene met wie 
je graag naar deze masterclass Matthäus Passion wilt gaan. 
 
Mooie tijd van bezinning gewenst, namens de projectgroep 40-dagentijd, 
 
 

Gerard van der Kooij 
Anne Krijger 
Iete van Voornveld 
Siny van Pijkeren 
Susan Cleveringa 
Martin de Jong 
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‘Zo beluister je de Matthäus’  
 

U wordt uitgenodigd een lezing bij te wonen op zondag 19 maart van 15.00-16.00 uur over de 
Matthäus Passion. Toonkunstkoor Arnhem en Hans-Erik Dijkstra (aan de vleugel) zullen enkele 
koralen laten horen tijdens de lezing, waarin achtergrond en diepere betekenis van de Mat-
thäus wordt geschetst. Verrijkt met passages en beeldmateriaal van op het lijdensverhaal van 
Christus geïnspireerde kunstwerken. De lezing is van Albert de Vries, lid Toonkunst Arnhem. 
 
 

De 40-dagen tijd en de Matthäus. We zitten in de 40-
dagen tijd. Wij herdenken de laatste weken van het 
leven van Christus, zijn kruisiging en vieren op Paas-
zondag zijn wederopstanding . Het is ook de tijd van 
de Matthäus Passion, het grote koor- en orkestwerk 
van Johann Sebastian Bach.  
 

De Matthäus Passion wordt door velen als het beste 
muziekstuk op aarde gezien. 'De mooiste noten uit de 
muziekliteratuur', zegt Paul Witteman, over zijn eer-
ste MP: 'De muziek had bij mij, zo klein als ik was, ge-
voelens losgemaakt heftiger dan de ergste verliefd-
heid later zou veroorzaken.'  
 

Toch is het ook een complex stuk. En ja, het is waar 
dat het even duurt, 78 nummers, zo'n 2,5 uur muziek. 
'Je moet er rust voor in je kont hebben', zegt bariton 
Maarten Koningsberger. Hij zong zelf honderden ke-
ren Jezus in diverse Matthäus Passions en was coach 
van EO's Mattheüs Masterclass, waarin zangers uit de 
niet-klassieke wereld een lied uit de MP instuderen. 
'Je moet je geest even helemaal vrijgeven van Face-
book en andere bezigheden. Multitasken kan niet bij 
de Matthäus.'  
 

De Matthäus gaat over ons. De Matthäus is een pas-
siekoraal, gebaseerd op de hoofdstukken 26 en 27 uit 
het evangelie van apostel Matthäus, het lijdensver-
haal waarin Jezus als martelaar wordt gekruisigd om 
al het slechte van de mensheid op zich te nemen. In 
dit werk is Jezus ook vooral een mens die verschrik-
king op verschrikking meemaakt: marteling, verraad 
door een van zijn dierbaren, zijn vader die hem hele-
maal alleen laat sterven. Een intens droevig verhaal 
dat nog steeds aanspreekt omdat - Paul Witteman: 

'De Matthäus Passion slaagt erin ongelovigen één dag 
per jaar aan de rand van bekering te brengen. Het 
hoofd vol bloed en wonden brengt me op de ge-
dachte dat er een betere wereld mogelijk moet zijn 
dan die waarin wij leven en dat ik er meer voor zou 
moeten doen om die te bereiken.’ 
 

Muziek en tekst horen bij elkaar als yin en yang. Mu-
sici kunnen verrukt zijn hoe de muziek van Bach en 
het verhaal op elkaar aansluiten. Hoe Petrus' leugen, 
'ik ken die Jezus niet', met een dissonant in de muziek 
te horen is. Dat er, als Jezus zingt, altijd strijkers klin-
ken, behalve op het moment dat hij – alleen en een-
zaam - sterft aan het kruis, het moment dat hij het 
goddelijke strijkers aura van zijn vader moet ontbe-
ren.  
 

En beelden. Voorbeelden van de mooiste kunstwer-
ken illustreren hoe Bach een verhaal vertelt, een ver-
haal in tekst en noten. Geen wonder dat iedereen, ge-
lovig of niet, religieus geschoold of niet, altijd visioe-
nen krijgt bij het beluisteren van deze passie. De le-
zing zal u helpen de goede visioenen bij de goede on-
derdelen naar boven te krijgen. 
 

Afgelopen en komende uitvoeringen. Over het laat-
ste concert voor corona in 2019 recenseerde Maarten 
Brandt:  ‘Maar Toonkunst Arnhem is en blijft een ver-
haal apart. Niemand minder dan Hans Brandts Buys 
zette er de toon mee. In zijn voetsporen trad dirigent 
en organist Jaap Hillen, die op zijn beurt in 1989 werd 
opgevolgd door Joop Schets, die dertig jaar de scepter 
zwaaide over Toonkunst Arnhem ’-  en inmiddels is 
opgevolgd door de huidige dirigent Bas van den Heu-
vel.  

 
De volgende Matthäus Passion uitvoeringen van Toonkunst Arnhem met dirigent Bas van den Heuvel,  

professionele solisten en het Nationaal Symfonisch Kamerorkest zijn op 
 

1 en 2 april in Musis Arnhem (www.musisenstadstheater.nl). 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie over het project voor Moldavië leest u op pagina 19. 
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Vanuit de Diaconie  
 

Een geslaagd Adventsproject 
We willen hierbij nog even terugkomen op ons Adventsproject voor Stichting ZOA voor 
Oekraïne. Op Kerstmorgen is het opgehaalde bedrag aan u vermeld. Er is hierna echter 
nog eens € 200 gestort op onze bankrekening. 
 
Het eindresultaat is nu € 2.232,43 
 
Fantastisch! Nogmaals heel veel dank aan u allen. We kunnen volgens ons terugzien op 
een mooie, geslaagde actie. Fijn dat ook veel gemeenteleden, die niet meer in de kerk 
komen, toch hun betrokkenheid hebben getoond, door een gift over te maken. Dat bete-
kent dat de informatie goed is doorgekomen. 
 
Dank voor ieders inzet rondom het hele project. 

 
Stamppot maaltijd 
Als u dit leest is waarschijnlijk de Stamppot maaltijd net achter de rug. In het volgende Kerkblad doen we verslag 
hierover. 
 
Diaconaal team 
We zijn nu twee keer samen gekomen met de diaconaal medewerkers. Jammer genoeg hebben we niet alle taken 
kunnen verdelen. We zijn nog DRINGEND op zoek naar iemand die het financiële deel samen met Harke wil doen. 
Mochten er bezwaren zijn wat betreft vergaderen, dan is daar over te praten. Voor inlichtingen kunt u contact 
opnemen met mij of Harke. 
 
Namens de Diaconie  
Siny van Pijkeren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte nieuws 
 

Diaconie   Kerkrentmeesters 

 
 

Dank !  

Datum Bestemming Bedrag 

20-11-22 Binnenlands Pastoraat € 128,80 

27-11-22 Pastoraat PKN Geen info 

04-12-22 Kerk €  79,90 

11-12-22 Kerk €  52,60 

18-12-22 Kerk €  36,25 

24-12-22 Kerk €  63,50 

25-12-22 Kerk €  74,90 

01-01-23 Kerk €  35,55 

08-01-23 Kerk €  56,05 

22-01-23 NBG €  48,60 

Datum: Bestemming: Bedrag 

27-11-22 Diaconie €   57,00 

04-12-22 Diaconie €   86,85 

11-12-22 Diaconie €   72,05 

18-12-22 Diaconie €   38,45 

24-12-22 Diaconie €   88,55 

25-12-22 Kinderen in de knel € 162,20 

01-01-23 Diaconie €   35,40 

08-01-23 Diaconie €   53,60 

15-01-23 Een kerk van betekenis €   66,90 

22-01-23 Kinderen in de knel € 162,20 

22-01-23 Avondmaalscollecte: Kruispunt €   28,85 
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Bijzondere collectes februari 
 

Eerste collecte 

Pakistan 
Zondag 5 februari 
 

Werelddiaconaat 
 

Vaktraining voor jongeren 
Op 1 februari is het zeventig jaar geleden dat in Neder-
land de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was 
een van de landen die meteen te hulp schoot door 
geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan 
doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische 
land die onze hulp nodig hebben.  
 
Kerk in Actie ondersteunt in Pakistan jongeren, onder 
wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. 
Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren be-
geleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen 
bedrijf. Het doel van dit project is niet alleen om jon-
geren economisch zelfstandig te maken, maar ook om 
jongeren met verschillende religieuze achtergronden 
bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling be-
grip ontstaat.  

 

Het verhaal van Sana Amanat 
‘Na de middelbare school begon ik aan een kunstoplei-
ding, maar mijn familie is zo arm dat ik hiermee moest 
stoppen. Toen hoorde ik dat AWARD een gratis trai-
ning mobieltjes repareren voor meisjes aanbood. Mijn 
familie vond het niks: mannenwerk, zeiden ze. Maar ik 
heb de training met succes afgerond en werd door 
AWARD geholpen om mijn eigen reparatiewerkplaats 
te starten. Ik ben de eerste vrouw in Pakistan met een 
reparatielab voor mobiele telefoons. Vrouwen en 
meisjes uit de hele omgeving brengen hun mobieltjes 
voor reparatie bij mij, omdat ze zich in mijn werkplaats 
veilig voelen en ook weten dat hun gegevens veilig 
zijn.’

Eerste collecte 

Ethiopië  
Zondag 12 februari  
 

Noodhulp en rampenbestrijding 
 

Dreigende hongersnood in Oost-Afrika 
In 2022 en 2023 dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethi-
opië, Kenia en Somalië hongersnood. Door de aanhou-
dende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en 
sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situ-
atie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend 
geweest. We delen water en voedsel uit, vooral aan 
ernstig ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en 
vrouwen die borstvoeding geven. Ook dieren helpen 
we met water en eten, want veeteelt is 
voor veel mensen de belangrijkste bron van levenson-
derhoud. 
 

Spaargroepen 
Veel arme vrouwen kunnen geen lening krijgen van 
een bank. De kerk zette spaargroepen op, zodat vrou-
wen samen leren sparen en investeren. Gemiddeld 
gaat hun inkomen met 20 euro per maand omhoog. 
Dat geld investeren vrouwen in ziektekosten, school-
geld, droogtebestendige zaden, materialen voor een 
eigen bedrijfje (zeep maken, bijen houden, geiten fok-
ken, waterfilters maken) en in noodgevallen voor 
voedsel. Het leven van 695 gezinnen (3500 mannen, 
vrouwen en kinderen) kan zo ingrijpend veranderen. 
Zij zijn niet langer afhankelijk van noodhulp. Helpt u 
mee noodhulp voorkomen? 

Een restaurant voor vrouwen 
Misira en Muntaha en drie andere ondernemende 
vrouwen kregen een startbedrag en training om een 
winkel te starten in hun dorp. Meymuna en vier andere 
vrouwen ontvingen een startbedrag en training om een 
restaurant te beginnen. Vooral op marktdagen is het 
druk in de winkel en het restaurant. Nu de oogst is ver-
beterd, kunnen boeren hun overschot direct verkopen 

aan het restaurant en de winkel. Win-win.
 

 

Lees meer op: www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan of  www.kerkinactie.nl/ethiopieActies   

http://www.kerkinactie.nl/ethiopieActies
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Nieuws van de Kerkrentmeesters 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hartelijk dank  
aan de bezorgers  
van de brieven  
voor de Actie Kerkbalans! 

 

We danken de mensen die toegezegd hebben voor de actie Kerkbalans 2023 hartelijk! De bezorgers van de brie-
ven en formulieren zijn wij dankbaar voor hun postwerk. Fijn dat het weer ons gunstig gezind was om de post te 
bezorgen.  
 
We verzoeken de mensen die het formulier met de toezegging voor de actie Kerkbalans 2023 nog niet hebben 
ingeleverd vriendelijk en dringend om die met spoed in de brievenbus van de Ontmoetingskerk te bezorgen. 
In het volgende kerkblad informeren we u graag over het totaal toegezegde bedrag.  
 

College van kerkrentmeesters 
 

 
 
 

Financieel nieuws 2021 
 

1. Het financiële resultaat over 2021 
 

a) Begin 2021 is onze begroting voor 2021 goedgekeurd. In deze begroting voor 2021 gingen we uit van        
€ 108.650 aan totale opbrengsten en € 131.750 aan totale uitgaven. We verwachtten dus een negatief 
resultaat van € -23.100 over 2021. 
 

Over 2021 hebben we € 110.388 aan daadwerkelijke inkomsten gehad. En € 123.698 aan uitgaven. Waar-
door het resultaat € -13.310 bedraagt (over 2020: € -13.646) en nagenoeg gelijk is aan 2020. 

 

b) Daarnaast bezitten we een beleggingsportefeuille. Het beheer hiervan wordt door de Rabobank gedaan. 
De Rabobank neemt de beleggingsbeslissingen, waarbij wij voor een defensief risicoprofiel (het minst risi-
covolle profiel) gekozen hebben.  
 

Het resultaat, incidenteel resultaat genoemd, als gevolg van onze beleggingen over 2021 bedraagt € 
100.659 (over 2020 € 95.323).  
 

Er is in 2021 één legaat van € 20.000 ontvangen.  
 

Sinds 1995 is in de jaarrekeningen vermeld dat niet uit de balans blijkt, de vorderingen bij verkoop van de 
pastorie, Koninginnelaan 20 in Heelsum en gebouw Vosheuvel, Koninginnelaan 30 in Heelsum. In 2021 
zijn beide gebouwen verkocht, waarbij onze totale vordering € 35.449,07 bedroeg. 

 

c) Het totale financiële resultaat over 2021 wordt zodoende € -13.310 + € 100.659 = € 87.349 (over 2020: 

€ 81.677). Ten opzichte van de begroting hebben we een zeer positief resultaat bereikt door éénmalige 

meevallers, die niet te voorzien waren. 
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2. Onze financiële situatie 
 

a)  Wat is onze financiële situatie op 31 december 2021? 
 

Het saldo van ons kasgeld, betaalrekeningen en spaarrekeningen bedroeg op 31 december 2021 
€ 279.389 (op 31 december 2020: € 218.158).  
 

De waarde van onze beleggingen bedroeg op 31 december 2021 € 639.173 (op 31 december 2020: 
€ 596.608). 
 

Ons kerkgebouw en de grond hebben we gewaardeerd op € 1. Evenals de orgels.  
 

Op de lening van € 10.000 aan het Odensehuis is € 5.000 afgelost door het Odensehuis.  
 

Tot slot verwachten we nog opbrengsten in 2022, die horen bij 2021 van € 6.652.  
Totaal opgeteld is dit op 31 december 2021 € 930.217 (op 31 december 2020: € 837.039). De toename 
wordt verklaard door de toename van de waarde van de beleggingen, het legaat, de aflossing van de 
lening en de verkoop van de 2 panden in Heelsum. 
 

b)  Waar is dit voor nodig?  
 
Het missionaire fonds voor evangelisatie bedraagt per 31 december 2021 € 25.552 (over 2020: € 
25.735). Er is dus slechts € 183 aan onttrokken. Dit is een gewaarmerkt budget, waar de Kerkenraad 
over beslist en wat het College van Kerkrentmeesters beheert.  
 
Voor het onderhoud van het kerkgebouw en de orgels hebben we € 103.309 gereserveerd. € 95.688 
voor het meerjarig onderhoud aan ons kerkgebouw. En € 7.621 is voor onze orgels gereserveerd.  
 
Over 2021 moeten we in 2022 nog € 7.994 aan kosten betalen.  
 
Voor koersverschillen van onze beleggingen hebben we € 90.382 gereserveerd.  
 
Totaal opgeteld bedragen deze bestemmingen € 227.237.  
 
Dat betekent dat onze algemene reserve € 930.217 - € 227.237 = € 702.980 bedraagt per 31 december 
2021.  
 
Op 31 december 2020 bedroeg onze algemene reserve € 655.155. De toename van de algemene reserve 
over 2021 wordt overwegend verklaard door de toename van de beleggingen, minus de reservering 
voor koersverschillen. Plus de éénmalige meevallers in 2021. 
  

3. Inzage jaarrekening 2021 
 

De jaarrekening over 2021 is zowel ingediend bij als goedgekeurd door onze Kerkenraad en het Classicale College 
voor de Behandeling van Beheerszaken Gelderland van de PKN.  
 

Mocht u inzage willen in de jaarrekening over 2021, of mocht u vragen hebben of een toelichting wensen, dan 
kunt u een afspraak maken via ons e-mailadres: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 

College van Kerkrentemeesters  
Bert Veldhuis, Maarten van Weele en Mark van Buren  
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Uit Liefde voor jou 
Zeven weken, zeven projecten 

 
Op de volgende pagina’s leest u alles over de zeven projecten van Kerk in Actie 

Samen zijn we de kerk in actie. Doe je mee? 

 

Eerste zondag 
Zondag 26 februari 
 

Liefde voor jou - Zambia 
Eerste collecte 
 

Maatjes voor gezinnen zonder ouders (zending) 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. 
Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als ge-
zinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor 
deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren  
verleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kin-
deren er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia 
stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kij-
ken.  
 

 

Wat betekent dit project voor Loveness?  
Sinds het overlijden van haar ouders zorgt Loveness 
voor haar broertjes en zusjes. Eerst ploeterde ze al-
leen: ‘Ik had geen studieboeken, voedsel, dekens. Ik 
verdiende wat met klussen, maar onvoldoende om 
rond te komen. Schoolgeld betalen werd steeds lasti-
ger.’ Loveness kreeg een verkooptraining. Ze runt nu 
een bedrijfje in huishoudelijke spullen. ‘Het heeft me 
erg geholpen. Mijn gezondheid is verbeterd. Het lukt 
nu om drie maaltijden te koken en het schoolgeld 
voor mijn broertjes en zusjes te betalen.’ Loveness 
wordt ondersteund door een maatje uit de kerk.  
 

Ze staat er niet meer alleen voor. 

Tweede zondag 
Zondag 5 maart 
 

Liefde voor jou - Palestina 
Eerste collecte 
 

Samen Bijbellezen opent deuren  
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeen-
schap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van 
de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk 
van verschillende organisaties in Palestina die lokale 
gemeenschappen ondersteunen. Gemeenteleden krij-
gen meer Bijbelkennis en worden actiever in de kerk. 
Samen bespreken ze problemen in de samenleving en 
zoeken naar oplossingen.  
 

 

Wat betekent dit project voor Marjam? 
‘Ik kom uit een traditioneel-christelijke familie uit 
Palestina, maar had de Bijbel nog nauwelijks van 
binnen gezien. Hoewel ik naar een christelijke 
school ging, raakte de kerk nogal op de achter-
grond. Bij mijn vriendin Layla is dat totaal anders. Ze 
haalt veel wijsheid uit de Bijbel. Sinds ze me mee-
nam naar een Bijbelstudie in de kerk is mijn leven 
veranderd. De bijeenkomsten sluiten goed aan bij 
de dagelijkse realiteit en zijn altijd informeel. We le-
zen verhalen over Jezus en Hij is nu mijn grote voor-
beeld.  
 

Ik ben er iedere week bij!’ 
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Derde zondag 
Zondag 12 maart 
 

Liefde voor jou - Nederland 
Eerste collecte 
 
Omzien naar gevangenen 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en 
zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus 
vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar 
hen om te zien. Daarom reiken we (ex-) gevangenen, 
tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om 
te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt di-
verse initiatieven in Nederland waarbij wordt omge-
zien naar gevangenen en hun familie, gevangenen 
worden bezocht tijdens hun detentie en hen een 
nieuwe kans in de maatschappij wordt geboden. 
 

 
Wat betekent dit project voor Chris? 
‘In de gevangenis was er niemand die me kon helpen. 
Ik was alles kwijtgeraakt: mijn vrouw, mijn familie, 
mijn bezittingen. Heel mijn leven was weg. Al snel 
kwam vrijwilliger Jan me bezoeken. Ik dacht ‘Wie is er 
nu zo gek om naar de bajes te komen om met mij te 
praten?’. Dat luisterende oor, zonder enig oordeel. 
Echt, ik weet niet wat ik zonder die goede gesprekken 
had gemoeten. Ik ervoer dat er van me gehouden 
werd buiten de gevangenis, hoe dan ook.’ 
 
 

‘Jan gaf me moed om door te gaan.’ 

Vierde zondag 
Zondag 19 maart 
 

Liefde voor jou – Nederland 
Eerste collecte 
 
Ontdekken in de kliederkerk 
Samen met kinderen en volwassenen ontdekken, vie-
ren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus le-
ren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van 
kerk-zijn waarin jong en oud op een creatieve manier 
de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Het is 
een geweldige manier om gezinnen en kinderen die 
geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. 
De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt klie-
derkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van 
geloof, hoop en liefde. 
 

 
 
Wat betekent dit project voor Chantal? 
‘Het mooie van kliederkerk is dat iedereen welkom is. 
Je hoeft niet bij een kerk te horen om te komen. 
Mensen krijgen op een laagdrempelige manier de be-
tekenis van een bijbelverhaal mee. Je kunt jong én 
oud samen betrekken en samen dingen doen. Zelfs 
opa’s en oma’s doen mee en kinderen nodigen 
vriendjes of vriendinnetjes uit voor de viering. Of je 
nu wel of niet gelooft.’  
 
 

‘Iedereen kan er iets uithalen wat voor hem of haar 
belangrijk is!’ 
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Vijfde zondag 
Zondag 26 maart 
 
Liefde voor jou – Bangladesh 
Eerste collecte 
 
Kansen creëren voor jongeren  
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren 
hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen 
niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is 
er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide 
vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India 
aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lo-
kale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk be-
geleiden. Zij zullen een leerwerktraject volgen en krij-
gen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, 
zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. 
 

 
Wat betekent dit project voor Hossain? 
‘In het gebied waar ik vandaan kom, leven de meeste 
mensen van de landbouw en industrie, maar daar is 
steeds minder werk in. Om ervoor te zorgen dat jon-
geren aan het werk komen, konden we meedoen met 
een programma om met verschillende beroepen, zo-
als lasser, kleermaker en elektrotechnicus, kennis te 
maken. Ik vond meubelmaken en houtbewerken het 
leukst, en ben inmiddels mijn eigen houtwerkplaats 
gestart. Dat loopt heel goed.’  
 

‘Ik ben blij dat ik deze kans heb gekregen.’ 
 

Zesde zondag 
Zondag 2 april  
 

Liefde voor jou – Nederland 
Tweede collecte 
 
PaasChallenge 
Maar liefst zesduizend jongeren tussen de tien en  
zeventien jaar doen elk jaar in de week voor Pasen 
mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt 
is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 
Kerk, leven de jongeren zich in de karakters van het 
Paasverhaal in. Door middel van allerlei opdrachten 
ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en op-
standing en denken ze na over het einde van kwaad 
en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam. 
 
 

 
Wat betekent voor jongeren in Houten?  
’We hebben het ontzettend leuk gehad met het spel. 
Wij doen de PaasChallenge al een aantal jaar interker-
kelijk: GKV, NGK, EGH en PKN. De opbouw van het 
spel is erg goed en ook de boodschap is erg mooi om 
te delen met onze jongeren. Veel van hen komen 
bijna niet meer in de kerk maar waren toch bij het 
spel aanwezig. Daardoor hebben ze toch - op een an-
dere manier - het Paasverhaal gehoord.  
 
 
We hopen dat er volgend jaar weer een nieuwe Paas-

Challenge is!’ 
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Zevende zondag 
Paasmorgen 9 april  
 

Liefde voor jou – Moldavië 
Eerste collecte 
 

Jong en oud helpen elkaar 
Door de grote werkloosheid en armoede in Moldavië kunnen veel gezinnen de touwtjes niet aan elkaar knopen. 
Een groot deel van de beroepsbevolking werkt daarom in het buitenland. Jongeren en ouderen blijven achter en 
hebben geen familie om op terug te vallen. De eenzaamheid is groot. Kerk in Actie-partnerorganisatie Moldovan 
Christian Aid (MCA) ondersteunt kleine kerken op het Moldavische platteland in het opzetten van hulpprogram-
ma’s voor kwetsbare ouderen. Voorgangers krijgen een training en activeren jongeren in de kerk om ouderen in 
het dorp te bezoeken, boodschappen voor hen te doen en tijd te nemen voor een praatje. Dat werkt aan twee 
kanten: zo zijn jong en oud wat minder alleen!  
 

Wat betekent dit project voor Pavel en Milasia?  
 

Pavel (18): ‘De ouderen hier in het dorp hebben een 
klein pensioen, geen geld om bijvoorbeeld warme 
kleding te kopen en ook geen kinderen om op terug 
te vallen. Daarom helpen wij hen met onze jeugd-
groep van de kerk. Ik bracht eens boodschappen 
naar een oude vrouw. Ze was nog blijer met ons be-
zoek dan met de spullen. ‘Een praatje met jullie 
maakt mijn hele dag goed, nu geloof ik weer in de 
dag van morgen’ zei ze. Ik vind het fijn dat ik de ou-
deren kan helpen. Ze voelen als grootouders voor 
me. Dan wil je toch niet dat ze alleen zijn? Hoewel 
veel van mijn vrienden naar het buitenland vertrek-
ken omdat daar de lonen veel hoger zijn, heb ik be-
sloten om te blijven. Ik wil ‘vechten’ voor betere om-
standigheden voor de mensen in mijn land. Volgens 
mij kan dat alleen maar door hard werken en gemo-
tiveerd zijn om iets te willen veranderen aan de situ-
atie hier.  
 

‘Verandering begint altijd bij jezelf.’ 

Milasia(98): ‘Ik ben geboren in ‘Groot-Roemenië’, in 
de tijd dat Moldavië nog bij het koninkrijk Roemenië 
hoorde. Op school heb ik zeven klassen doorlopen. 
Geschiedenis en wiskunde waren mijn lievelingsvak-
ken. In mijn lange leven heb ik veel meegemaakt. 
Moeilijke dingen, zoals het overlijden van mijn broer 
in de Tweede Wereldoorlog, verschillende crises in 
het land en dat ik nooit kinderen heb gekregen. Maar 
ik heb ook zoveel moois gezien: bergen met eeuwige 
sneeuw, prachtige landschappen. Ik besef altijd weer 
dat er niets belangrijkers in het leven is dan gelukkig 
zijn. Daarom probeer ik altijd het goede te zien. Ik 
geloof in God en ik dank Hem voor alles wat ik heb. 
Zonder Hem kan ik geen stap zetten. Ik ben heel 
dankbaar voor de hulp van de jongeren. Ze helpen 
me met boodschappen, klusjes, de was en nemen de 
tijd voor me.  
 
 

Mijn dag is dan altijd de moeite waard. 
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Wij zijn een Groene Kerk 
 

Zoals we in het vorige kerkblad schreven, zijn er veel ‘groene’ ideeën vanuit de gemeente gekomen. In de ko-
mende maanden gaan we aan de slag met de ideeën over het groen rondom het kerkgebouw. Daarover kwamen 
bv. post-its als: moestuin aanleggen, een pluktuin maken, en sedumbegroeiing plaatsen op het dak van het 
schuurtje.  
 

Oproep 
Het lijkt ons leuk om een duurzaamheidsmarkt/plantjesmarkt en/of een workshop ‘plantjes stekken’ te organise-
ren. Deze markt zal plaats vinden in de Zomerweek, in augustus. De opbrengst hiervan is voor de uitvoering van 
de ideeën zoals hierboven genoemd.   
Daarom hebben we twee oproepjes: 
 

- Ben je enthousiast, heb je wat tijd over en vind je het leuk om een (plant-
jes)markt te helpen organiseren? Meld je dan aan via  groenekerk@ont-
moetingskerk-doorwerth.nl 
 

- Heb je groene vingers en vind je het leuk om plantjes te stekken en zou je 
dat willen doen voor de verkoop op de markt? Ook dat horen we graag! 
Dit mogen zowel binnen- als buitenplanten zijn.  

 

Vanuit de werkgroep Groene Kerk, 
Martin, Toos, Joke en Asseliena  
 
Wist u dat….  

 
 
 

Mijn bezoek aan het Repareercafé 
 
Blij verrast 
Welkom geheten door Siny en Beatrix die voor koffie en thee zorgden. kon ik me bij Joke inschrijven en mocht ik 
naar de tafel waar Bas (samen met een Syrische meneer wiens naam ik niet kan uitspreken) mijn kapotte mixer en 
waterketel ter reparatie aanbieden. Met grote precisie en geduld zijn beide apparaten gered van Veentjesbrug. 
Daarna heb ik een vrijwillige donatie geplaatst. 
 

Het was heel druk, dat kwam waarschijnlijk omdat 1 oktober het Café was verplaatst naar het Dorenfest festival, 
maar dat is toen afgelast. 
 

Zaterdag ontmoette ik mensen uit verschillende landen, maar ook veel bekende kerkleden. Fijne gesprekken en 
een gezellige sfeer.   

 

Kerk in de samenleving! 
 

Dank aan alle Repareercafé vrijwilligers die dit mogelijk maken en zo 
ook een bijdrage leveren tegen klimaatverandering en voor een beter 
milieu. 

 

Duimen omhoog 
 

Gery Snel 

 Tegel wippen een heel goed idee is?  
Een tegel uit de tuin halen en op die plek een plantje plaat-
sen, zorgt ervoor dat de bodem weer luchtig en gezond 
wordt. Het water loopt zo de grond in en voedt de planten. 
De (bodem)dieren komen vanzelf weer terug en op warme 
dagen werkt het groen verkoelend! 

mailto:groenekerk@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
mailto:groenekerk@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
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Wolfhezerhei en wij 
Gesprekstafel gezondheid Wolfhezerhei en inzet burgers/participanten  

Aanleiding 
Burgers Doorwerth en gemeente Renkum maken zich zorgen over verlies aan diversiteit fauna en flora op de 
Wolfhezer heide. 
  
Doel 
informatie, begrip, verbinding, verantwoordelijkheid 
  

Opzet 
Burgers en participanten aan beheer Wolfhezerhei gaan in gesprek over huidige gezondheid van de Wolfhezerhei 
(stroomgebied Heelsumse Beek). Participanten geven informatie over hun belangen en beheersvisies.  
Aan het eind van de bijeenkomst staan acties voor burgers en participanten op een rij. 
  
Gesprekstafel 
Donderdagavond 9 februari  van 19.30 - 21.30 uur is er de gesprekstafel ‘Wolfhezerhei en wij’ in de Ontmoetings-
kerk in Doorwerth, Bentincklaan 7, 6865 WC. 
 

Programma 
19.00 uur inloop en koffie 
19.30 uur welkom en introductie programma en sprekers 
19.40 uur informatie door participanten beheer Wolfhezerhei 
20.30 uur pauze 
20.45 uur gesprekken over concrete acties door de inwoners van Doorwerth e.o. en de participanten in beheer 
21.20 uur samenvatting en afronding en vervolg 
21.30 uur einde avond 
  
De Partners in beheer Wolfhezerhei die worden uitgenodigd 

- IVN, Henny Tax 
- Waterschap Veluwe en Vallei 
- Smurfit Kappa Parenco, papierfabriek Renkum, Ruben van Haren 
- Stichting tot Behoud Veluwse Sprengen en Beken, toezegging 
- Vereniging Natuurmonumenten, beheersteam Zuid- Veluwe 
- Gemeente Renkum, de heer Jao Maouche, wethouder 

  
Organisatie gespreksavond 
Werkgroep Groen Leven Doorwerth Heveadorp. De werkgroep Groen Leven is het platform van initiatiefrijke 
mensen op het thema duurzaamheid in Doorwerth en Heveadorp. Werkgroep Groene Kerk van de PG Doorwerth 
Heveadorp participeert in Groen Leven. 
Gespreksleider: ds. Martin de Jong, Protestantse Gemeente Doorwerth Heveadorp 
  
Deelnemers: inwoners van Doorwerth en omstreken en belangstellenden 
  
Informatie en opgave voor maandag 6 februari bij 
Ds. Martin de Jong,   predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl of   06-49840712.  

mailto:%20predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
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In Memoriam Theodora Maria den Ouden-Zwiers 
 

 
 

Ben jij jezelf weleens vergeten, 
heel langzaam van binnen weggegleden, 
zonder vast te kunnen houden aan 
jouw mooiste herinneringen? 
 
 

 

Op 6 december 2022 is mijn moeder Thea den Ouden - Zwiers na een leven vol zorg en aandacht voor anderen op 
99 jarige leeftijd overleden. Zij was echtgenote van Willem den Ouden († 23 februari 2013). 
 

Mijn vader (Wim) en moeder hebben heel veel jaar gekerkt in Doorwerth (en Heelsum). Mijn moeder is ook vele 
jaren betrokken geweest bij het kerkelijke werk in de gemeente als Diaken (ik geloof zelfs een maximale periode 
van 12 jaar en later nog een keer). Ook de cantorij, vrouwenvereniging en andere activiteiten (bijvoorbeeld de 
Bazar, waar ze stroopwafels bakte!) werden bezocht en werd er meegewerkt. 
 

Er zullen nog mensen in de gemeente zijn die zich pa - in zijn rolstoel op het laatst - en ma herinneren.  
De uitvaartdienst was in besloten kring. 
 

Bert den Ouden 
 
 
 

In Memoriam Lien Bernard 
6 juni 1932 geboren -  9 december 2022 overleden 
 

Lien heeft 70 jaar in Rotterdam gewoond. Zij was getrouwd met Jan van 
der Hel, met wie ze vijf kinderen kreeg. De laatste 20 jaar woonde zij sa-
men met haar partner Mintje Boorsma in Doorwerth. Zij zijn hier samen 
heel gelukkig geweest. Zij wisten in Doorwerth snel een vrienden- en ken-
nissenkring op te bouwen. Vaak werd het eerste contact in de Ontmoe-
tingskerk gelegd.  
 

Tot op het laatste moment heeft Lien genoten van het bos waarin ze 
woonde, van de bloemen in het voorjaar en de paddenstoelen in het na-
jaar.  
 

Op vrijdag 16 december hebben wij in de Ontmoetingskerk afscheid genomen van Lien. Daarna is ze in besloten 
kring begraven op natuurbegraafplaats Heidepol.  
 

Iete van Voornveld 
 
 
 

In Memoriam Rien Capelle 
 ☆ 25-4-1940          ~          † 13-12-2022 
 

Boven aan de rouwkaart staat: ‘Vor deinem Thron tret ich hiermit (BWV668a)’. 
 

Rien was onderwijzer, maar bovenal musicus en een liefhebber van Bach. Als contactpersoon kwam ik al vele ja-
ren bij Rien in zijn gezellige appartement aan de Reigersberg. De wanden vol met boeken, vooral muziekboeken. 
En nog altijd kwamen er nieuwe muziekboeken bij. Elke dag speelde hij uren op zijn huispijporgel zoals te lezen 
staat in het 50 jarig jubileum boek van onze Ontmoetingskerk. 
 

In maart 1973 werd Rien gevraagd om organist te worden in onze gemeente. Rien had toen nog baantjes in Ede, 
zoals hij dat zelf noemde, maar hij nam de baan aan.  
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Bij het uitkomen van het nieuwe liedboek in datzelfde jaar, formeerde Rien een zang-
groep en zo studeerde hij iedere zondag met de gemeente het lied van de week in. Uit 
deze zanggroep is later de cantorij ontstaan. 
 

Rien is 40 jaar onze organist (en cantor) geweest en na het officiële afscheid als orga-
nist in onze kerk, is hij nog jaren organist geweest in de Gereformeerde kerk in Ren-
kum. Ook kon onze gemeente nog een beroep op hem doen en speelde hij af en toe 
nog in onze kerk. Ook begeleidde hij nog regelmatig de diensten op O.N.O. Rien heeft 
een speld mogen ontvangen van de PKN voor 50 jaar organist. 
 

Op 21 december hebben we afscheid genomen van Rien. Zijn vriend Gert Winkelhorst 
speelde na de verkondiging op het orgel ‘Vor deinen Thron  tret ich hiermit’. En aan 
het eind van de dankdienst voor het leven van Rien zongen we: Ga met God! Vaya con 
dios en à Dieu! 
 

In besloten kring is Rien naar zijn laatste rustplaats gebracht op de Koningsakker. 
 

Reina Pfeiffer 
 
 
 

In memoriam Geertje Struik – van Dijk 
 

Geertje is op 31 oktober 1931 geboren in Friesland in het dorp Oude Leije, als jongste in een gezin met twee ou-
dere broers. Op 15-jarige leeftijd leerde zij Kees kennen in Vinkeveen.  
 

Na een verlovingstijd van vijf jaar trouwden zij op 23 mei 1956. Kees en Geertje gingen 
wonen in Doorwerth aan de Johanniterweg. Daar werden hun drie dochters geboren. 
Geertje genoot van het gezinsleven en bracht veel tijd door achter de naaimachine. Vrij-
wel alle kleding voor haarzelf en de drie dochters kwamen van haar hand. 
 

Het geloof en de kerk speelden een belangrijke rol in haar leven. In Doorwerth was zij 
direct actief betrokken bij het vrijwilligerswerk voor de kerk, zoals de werkgroep en de 
jaarlijkse bazaar en het kerkblad. Voor het Holy Happy Meal maakte Geertje altijd groen-
tensoep, ook schreef zij stukjes in het kerkblad en nam actief deel aan gespreksgroepen. 
Tot op het laatst zorgde zij voor de verjaardagskaarten. 
 

Geertje genoot van haar kinderen en vooral ook van haar kleinkinderen die zij heel graag om zich heen had. De 
tuin en bloemen waren haar grote liefhebberij. Ook genoot zij samen met Kees op het terras achter hun huis waar 
zij met mooi weer altijd te vinden waren. 
 

Na een verdrietige periode voorafgaand aan het overlijden van Kees heeft zij haar leven weer goed opgepakt. Zij 
heeft haar positiviteit en haar levensvreugde weten te behouden.  
 

De laatste jaren ging de gezondheid van Geertje achteruit. Eind december kreeg zij longontsteking en moest zij 
naar het ziekenhuis, waar zij op 10 januari op 91 jarige leeftijd overleed.  
 
Familie Struik 
 

 
Afscheid van Geertje 
Op 17 januari was het laatste samenzijn rond Geertje Struik-van Dijk in de Ontmoetings-
kerk. Kinderen, kleinkinderen, vrienden en gemeenteleden namen samen afscheid van 
haar. De herinneringssteen werd in de Stiltehoek gelegd.  
 
Ook op zondag 22 januari werd Geertje in de zondagsdienst herdacht. 
 
De redactie  
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Columnpje  
 

Wat kan ik over God zeggen? Geen idee.  
 

Nee, even opnieuw beginnen: dit klopt natuurlijk niet. 
Het moet anders. Eerst beseffen: er ìs al heel veel 
over God gezegd. En dan  is ‘veel’ nog veel te krap uit-
gedrukt. Ik heb daar zelf in de loop van de jaren echt 
wel iets van meegenomen, al is het maar een heel 
klein beetje van dat vele.  
 

Er is ook grondig nagedacht over God. En er is en 
wordt veel gepraat over God. Waaronder veel plat-
vloerse onzin, vooral door mensen die nooit moeite 
doen om over God na te denken. Er is ook veel ge-
schreven over God. Denken en praten was er natuur-
lijk eerst, maar schrijven kwam er snel achteraan. Dui-
zenden boeken, duizenden bladzijden, een niet te til-
len vracht is het, alleen al op mijn eigen studeerka-
mer. Een stel van die boeken staat me uitnodigend 
aan te kijken als ik voor de kast sta. Best een aardig 
rijtje, al met al. Althans: dat vind ik, als ik een beetje 
in een ijdele bui ben. Maar ze staan me vanuit die 
kasten niet alleen uitnodigend toe te kijken, maar ook 
vermanend. En ze stoppen daar pas mee als ik ze 
open sla. Want ik hoor ze toch te willen kennen, te 
raadplegen en te begrijpen, zeurt mijn geweten dan. 
En ik hoor ze dus niet te lang dicht te laten! Die boe-
ken zijn dus eigenlijk, nu ik er even bij stilsta, ook wel 
een tikje veeleisend.  
 

Veel mensen hebben daaraan geschreven. Sommigen 
al eeuwen geleden. Mensen die veel werk hebben ge-
maakt van nadenken over God. Mensen van wie ik 
veel kan leren. Sterker nog: van verschillenden van 
hen hèb ik ook veel geleerd. Die boeken mogen dus 
niet weg. Ze zijn deel van de manier waarop ik denk, 
voel, geloof. Modieus uitgedrukt: ze hebben mee ge-
bouwd aan mijn identiteit. Ik zeg het met opzet zo 
sterk: ik vind het belangrijk dat ik probeer te zeggen 
wat ik bedoel, als ik over God denk, praat, schrijf. 
Maar dat proberen is vaak zo moeilijk. Luister maar 
eens hiernaar: wie is God, wat wil God en waar blijft 
God, in al die letterlijk Godvergeten ellende die men-
sen elkaar kunnen aandoen?  
 

Vooral die laatste vraag steekt. Hij kan op de achter-
grond geraken, maar steekt steeds weer de kop op, 
vaak tot hoog boven alle andere vragen. En daar, bij 
die pijn, begint mijn grootste verlegenheid bij het 
spreken over God.  

Mensen zeggen: laat die vraag maar los. Alle ellende 
van alle eeuwen komt gewoon uit mensenhanden, 
meer kun je er niet over zeggen. Mensen zeggen: laat 
die vraag toch los, God bestaat niet. Een afdoend ant-
woord, want dan is die vraag overbodig. Zelfs onzin-
nig.  
 

Maar toch: hoe komt het dan, dat God zich steeds 
weer aandient? Dat al die mensen van al die boeken 
zich steeds weer gedrongen voelden over God te den-
ken, te spreken, te schrijven? En hoe komt het dan, 
dat ik de krant lees en vooral die laatste vraag voel 
opkomen? Onstuitbaar? En hoe komt het dan dat ik, 
tot achter mijn bureau toe, niet aan dat vragen naar 
God ontkom? En aan de vragen van God aan mij al 
evenmin? Dat we bidden? In de kerk, als we alleen in 
de stad lopen, als ons geweten wordt wakker geroe-
pen, ook als we dat beslist niet willen – we hebben 
immers al zo veel om over na te denken? Moet daar 
nu ook nog meer bij komen? Laat ik het persoonlijker 
zeggen. Waarom stoort God mij toch steeds? Waar- 
om ontkom ik niet aan Hem? Waarom ontroert Hij 
mij? 
 

Ik weet het niet. Ik kan dat niet uitleggen. Net zomin 
als al die mensen, in al die boeken, in al die eeuwen. 
Net zo min als die in mijn boekenkast.   
 

Wat kan ik dan nog over God zeggen? Geen idee. 
 

En ik blijf na alle ware, goede, kloppende woorden 
met lege handen achter. Omdat ik met die woorden 
zo vaak probeer wat ik niet moet wìllen proberen: 
God in handen krijgen.  
 

Maar ik blijf toch proberen iets over God te zeggen. 
Net zoals een goede dirigent blijft proberen om de 
Matthäuspassion wonderschoon te laten klinken, ook 
al is dat al zo vaak en zo hartstochtelijk eerder ge-
daan. Of zoals een moeder uren en dagen loopt te 
denken over een prachtig cadeau voor Sinterklaas, 
voor haar kinderen. Eigenlijk is dat net zoiets. Het 
wordt nooit perfect kloppend - maar ze blijven het 
proberen.  
 

Net als ik.  
 

HJN 

  



25 
 

Nieuws Vorming en Toerusting en Jeugd 
 

Zin Inn      
(voorheen Zin in 50) 
 

Woensdag 15 maart 18.00 – 20.00  uur  
bij Pizzeria Bella Italia, Richtersweg 366, Doorwerth 
 

Kernwoorden: ontmoeting, gezelligheid en zingeving.  
Niet te zwaar, wel zinnig. 
 

Voor wie 
30/65 –ers 
 

Waarom 
Goed om elkaar af en toe even echt te spreken en uit  
te wisselen waar we ‘uithangen’ in ons leven.  
We nodigen je uit voor een paar gezellige uurtjes ont-
moeten en bijpraten onder het genot van een drankje 
en een heerlijke, versbereide pizza of pasta. 

 
Tafelthema 
Dit keer introduceren we  ook  ‘het tafelthema’. 
Het tafelthema voor deze avond: Wat is  jouw per-
soonlijke verhaal, jouw associatie met ‘verbin-
ding’? 

 
Kosten: je bestelt en betaalt je eigen pizza, eerste drankje gratis. 
 
Informatie en opgave voor 7 maart: bij Susan Cleveringa  vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 
 
 

Holy Happy Meal verplaatst naar zondag 16 april  
Van 16.00 – 19.00 uur in de Ontmoetingskerk 
 

Wat is een Holy Happy Meal? 
Dat is bijzondere, interactieve viering voor alle jongere en oudere gemeenteleden,   
gezinnen, parochianen en belangstellenden. We bidden, zingen, lezen, eten en praten samen rondom een thema.  
 

Voorbereiden op vrijdag 3 maart om 14:30 uur in de Ontmoetingskerk 
 

Wij nodigen iedereen uit om mee te helpen bij het bedenken van het thema en het samen-
stellen van het programma. Het zou leuk zijn als de voorbereidingsgroep ook een doorsnee 
laat zien van genoemde doelgroep, dus voel je vrij om je aan te melden en mee te denken 
en/of uit te voeren. 
 
Opgave en info bij Susan Cleveringa,  vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl  en 

ds. Martin de Jong,  predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 
 
 

40 dagen wandeling 
zaterdag 4 maart  van 10.00-13.30 uur. Start vanaf de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7 

 

Deze eerste wandeling van het jaar staat in het teken van de 40 dagen tijd. We bieden een 

gevarieerd, aandachtig programma waarin we ontmoeting, beweging en bezinning met 

elkaar verbinden. Susan Cleveringa en Anne Krijger begeleiden de wandeling. 

 
Iedereen die zich opgeeft, krijgt op tijd het programma toegestuurd. 
 
Opgave en informatie bij: Susan Cleveringa:  vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl   

mailto:vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
mailto:predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl


 

Jongerenmeditatie ‘Eerbied voor mijn gast’ 
Zaterdag 18 maart van 10.00-13.00 uur in de Ontmoetingskerk ‘Huis van Ontmoeting’ 
 

Op zaterdag 18 maart 10.00-13.00 uur organiseert het ‘Huis van Ontmoeting’ in Doorwerth een meditatie-och-
tend voor jongeren (18-35 jaar). Ervaring in meditatie is niet vereist, wel de bereidheid om jezelf hierin te oefe-
nen. 
 

Al enige jaren bieden wij deze meditaties aan speciaal voor jongeren in de leeftijd 18 - 30 jaar. Dit geeft een eigen 
sfeer en herkenning voor elkaars levensvragen. Deze meditatie bieden wij in de regio’s tussen Arnhem en Wage-
ningen. Jongeren van elders zijn ook van harte uitgenodigd.  
 

Dit keer ontmoeten we elkaar aan tafel. Een ontmoeting aan tafel schept gelijkwaardigheid, geeft een goede con-
centratie en er valt te genieten van lekker eten en drinken en vooral van het goede gezelschap.  Bij maaltijden 
kunnen soms de mooiste gesprekken plaats vinden. Hoe kan dat? We denken dat het geheim ligt in ‘eerbied voor 
de gast’. Een goede gastheer weet dat hij te gast is bij zijn gasten, die hem trakteren op levensverhalen en -vra-
gen, hartenkreten en zielenroerselen. 
Na opgave ontvang je z.s.m. het programma. 
 

Kosten:  5 euro per persoon. Contant of per tikkie te voldoen. 
Adres:  Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth 
 

Informatie en opgave (voor 11 maart) bij: 
Finn Kapitza,  finnkapitza@hotmail.com 
Susan Cleveringa,  susan.cleveringa@kpnmail.nl 
Martin de Jong,  jong.martinde@gmail.com,  06 49 84 07 12 
 

Graag ontvangen we jullie aan onze tafel! 
 

Finn, Susan, Martin 
 
 
 

Een Sterke Vrouw 
Vond u de verhalen van de voormoeders van Jezus ook zo boeiend? U kreeg ze aangereikt in de Adventskalender. 
Er zijn nog meer verhalen van sterke vrouwen in de Talmoed. Harry Smit maakte er een boekje van.  
 

portretten van vrouwen in de Talmoed 
Een echtgenote die zich verkleedt als prostituee voor haar man? Een vrouw die geen kinderen meer wil baren? 
Een buitenlandse koningin die besluit Jodin te worden? Een feministe uit de derde eeuw van onze jaartelling? Een 
vrouw die het kan laten regenen? Een moeder die voor haar ogen haar zonen vermoord ziet worden? Een dure 
callgirl die besluit Thora te gaan studeren? Een vrouw van een geleerde rabbi die haar man corrigeert? Een doch-
ter van een steenrijke man die stiekem de ongeletterde schaapsherder van haar vader huwt? Al lezend in de Tal-
moed val je van de ene verbazing in de andere.  
 

De verhalen zijn buitengewoon onderhoudend, spannend, dramatisch en soms 
hilarisch en zeer vermakelijk. Meer dan de moeite waard om ze uitgebreid door te 
vertellen voor een breed publiek. Elk met een eigen gezicht en vaak verrassend 
sterk ten opzichte van de rabbijnse mannenwereld. Het boek laat met feiten zien, 
dat er structureel anders over de positie van de vrouw kan worden gedacht en 
geeft daarom veel stof tot bezinning. Elke zaak wordt in de Talmoed van alle kan-
ten bekeken. Over vrijwel elk thema bestaan meerdere visies. En die visies zijn 
keurig naast elkaar blijven staan. In de Talmoed vind je vaak de richtlijn, die de 
meerderheid van de geleerde rabbi’s voorschrijft, maar het minderheidsstandpunt 
wordt ook uitgebreid beschreven. Het leven kent zo een permanente dialoog. De 
bijzondere levensverhalen van deze vrouwen zijn daar een prachtig voorbeeld van. 
 

Auteur Harry Smit 
Prijs € 19,95 

https://www.bol.com/nl/nl/p/een-sterke-vrouw/9300000006948189/


 

Activiteiten in en rond de Ontmoetingskerk 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten februari 
 

 

 

  

Repareercafé Doorwerth  
Zaterdag 4 februari 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. Lees ook het artikel op pagina 20! 
 
Is de reparatie gelukt? Dan is een vrijwillige bijdrage welkom. 
 
Informatie Joke Cost Budde:  026-3515680 

Bijbelkring 
Woensdag 8 februari 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. 

Koffie met een oortje 
Dinsdag 14 februari 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 

Op adem komen 
Donderdag 16 februari van 10.00 – 13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 
 

Muziek, verhalen, gezelligheid en een goede maaltijd 
Deze bijeenkomsten worden in aangepaste vorm voortgezet.  Kom genieten van muziek, ge-
sprekken en gezelligheid. Na het programma gaan we samen aan tafel voor de lunch.  
 
Kosten: € 10,-  op de dag contant te betalen 
Informatie: bij Siny van Pijkeren:  06-43900522 



 

 

 

 

 
 
 

Bijeenkomst Doorwerthse Gemeenschap  
Zaterdag 18 februari 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.  
 
Na de viering is er tijd voor een kopje koffie en een eenvoudige lunch.  
 
Iedereen is van harte welkom. 

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

 

Nieuwjaarsborrel 
Iedere vierde woensdag van de maand komen wij bij elkaar in de koffiezaal van de kerk 
voor een interessant programma of een leuke activiteit. Deze middag doen we spelletjes. 
 
Voor informatie en vervoer: 

 

Iete van Voornveld:  026-3391695  Ineke Jansen:  026-3342214 
Heleen Noordermeer:  026-8484812  Marietje Ekelhoff: 026-3335713 

 

Taizé liederen oefenen en zingen  

Vrijdag 24 februari van 15.30-17.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 
Taizéliederen zingen 
Om beter bekend te raken met de Taizé liederen, gaan we deze oefenen op de 4e vrijdag 
van de maand onder leiding van Arie Vonk van de Koepelkerk Arnhem. 
 
Informatie: Bart Jan Modderman Jansen  026-4822436  

Thee met thema 
Zondag 26 februari om 15.30 uur in de Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek 
 

Vluchtelingenbeleid: kan het humaner? 
Het is niet het eerste jaar dat ons asielsysteem in haar voegen kraakt. Is dat onvermijdelijk 
vanwege de omvang en complexiteit van het vraagstuk ? Wordt de grens bereikt van wat er 
mogelijk is in ons land? Hoe Europees moet of kan het? Kan de crisis in de opvang van asiel-
zoekers ook nieuwe kansen bieden? Lezing door Jan van der Werff, die 32 jaar bij Vluchte-
lingenwerk werkte. Begon er als vrijwilliger, en eindigde als directeur van Vluchtelingen-
werk Oost-Nederland. Hij kijkt met ons terug naar de ontwikkelingen, en naar de toekomst, 
met de vraag: kan het humaner en rechtvaardiger, en hoe dan?’ 
 

Vrijwillige bijdrage  
 
Informatie: Hannie Nusselder,  hannie.nusselder@hetnet.nl 

mailto:hannie.nusselder@hetnet.nl


 

 
 
 

Activiteiten maart 
 

 
 
 

 

 

  

40 dagen Vespers Raad van Kerken 
Zondag 26 februari tot en met 2 april 

 

De Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp  organiseert ook dit 
jaar vespers op de zondagen in de 40dagentijd. Helaas is er als het Kerkblad uitkomt nog 
niet bekend waar de vespers gehouden worden. Ook het thema is nog niet bekend. 
 

Meer informatie zal bekend gemaakt worden op onze Website en via Facebook. 

Repareercafé Doorwerth  
Zaterdag 4 maart 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.  Lees ook het artikel op pagina 20! 
 
Is de reparatie gelukt? Dan is een vrijwillige bijdrage welkom. 
 
Informatie Joke Cost Budde:  026-3515680 

40 dagen wandeling 
zaterdag 4 maart  van 10.00-13.30 uur. Start vanaf de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7 

 

Deze eerste wandeling van het jaar staat in het teken van de 40 dagen tijd. We bieden een 

gevarieerd, aandachtig programma waarin we ontmoeting, beweging en bezinning met 

elkaar verbinden. Susan Cleveringa en Anne Krijger begeleiden de wandeling. 

 
Iedereen die zich opgeeft krijgt op tijd het programma toegestuurd. 
 
Opgave en informatie bij: Susan Cleveringa:  vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

Bijbelkring 
Woensdag 8 maart 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. 



 

 

 

 

 

Koffie met een oortje 
Dinsdag 14 maart 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 el-
kaar onder het genot van een kopje koffie. Er is volop gelegenheid om met elkaar te 
praten en er is altijd een luisterend oor. 
 

Vervoer Toos Snijders:  026-3332700 

Op adem komen 
Donderdag 16 maart van 10.00 – 13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 
 

Muziek, verhalen, gezelligheid en een goede maaltijd 
Deze bijeenkomsten worden in aangepaste vorm voortgezet.  Kom genieten van muziek, ge-
sprekken en gezelligheid. Na het programma gaan we samen aan tafel voor de lunch.  
 
Kosten: € 10,-  op de dag contant te betalen 
Informatie: bij Siny van Pijkeren:  06-43900522 

Oecumenische middag 
Woensdag 22 maart 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.  
 
 

Voor informatie en vervoer: 
Iete van Voornveld:  026-3391695  Ineke Jansen:  026-3342214 
Heleen Noordermeer:  026-8484812  Marietje Ekelhoff:  026-3335713 

 

Thee met thema 
Zondag 26 maart om 15.30 uur in de Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek 
 

Jésus à l’hopital  
In deze tijd waarin kerken worden afgebroken of een andere bestemming krijgen en kruis-
beelden uit de interieurs verdwijnen, werkt de Oosterbeekse kunstenaar Wout Herfkens 
sinds 2014 aan de beeldenserie Jésus à l’Hôpital.  
 
Wout Herfkens koopt afgedankte katholieke kruisbeelden op Marktplaats, in tweedehands 
winkels of op rommelmarkten. Hij haalt Jezus van het kruis, wast hem, verzorgt zijn wonden 
en legt hem in bed. Ondertussen bestaat de serie uit zo’n 140 beelden. Ieder beeld is an-
ders.  

 
Op 26 maart neemt Wout een deel van zijn verzameling mee en vertelt over zijn motivatie om deze beelden te 
maken, de betekenis, de ontstaansgeschiedenis en de reacties op deze serie. 
 
Vrijwillige bijdrage  
 
Informatie: Hannie Nusselder  hannie.nusselder@hetnet.nl 

mailto:hannie.nusselder@hetnet.nl


  
 

Hoe de kerstboom van de Ontmoetingskerk er toch kwam 
 
Groot was mijn schrik 
toen ik op zondag 11 
december het bericht 
kreeg dat mijn beide 
opbouwmaatjes van  
de Kerkkerstboom  
met griep in bed lagen. 
 
Gelukkig was het op  
de opbouw dag 12  
december, een maan-
dag en dus Open Kerk. 
 
Dat leverde ons veel 
helpende handen op. 
 

                        Heel hartelijk dank Iete, Gery, Henk, Jacqueline en Aart Arie ! 
 

En op 14 december 
stond de boom er 
prachtig versierd bij 
met aan de voet een 
kleine Kerststal. Ook 
dank aan de versier-
ders! 
 
Toen de boom afgebro-
ken moest worden lag 
ik zelf ziek in bed. Ge-
lukkig waren mijn 
Kerstboommaatjes in-
middels weer beter. 
 
Anne Krijger 

 
 

 
Bloemstukken in de Adventstijd 

De hele adventstijd konden wij genieten van prachtige bloemstukken. Heel hartelijk dank Toos! 



 

 
 
 
 

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  
Dhr. Gerard van der Kooij 
 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 mw. Hiske Huitema 
 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: 
15 februari en 15 maart 2023 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
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