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Update verbeteringen in en om de kerk 

Het was u natuurlijk al opgevallen dat licht in onze 
kerk verbeterd is. Alle lampen in de kroonluchters en 
achter het liturgisch centrum zijn vervangen door led 
lampen. Behalve dat het mooier licht geeft is het 
mooi meegenomen dat de led lampen zuiniger in 
energieverbruik zijn.  

De tuin ziet er weer pico bello uit na een grondige 
snoeibeurt. 

Zeker na de aanleg van het pad aan de westkant van 
de kerk zag de tuin er niet meer uit en kreeg de vij-
genboom te weinig licht. Met het nieuwe pad en de 
nieuwe aanplant bij de vijgenboom mag de westkant 
weer gezien worden. Het zou fijn zijn als de mollen de 
grond in de aarde laten en verder wachten de planten 
op zon en regen om zich weer van hun mooiste kant 
te laten zien. 
 

College van kerkrentmeesters  

 
Er is langs de rivier van alles te vinden. Hout,  

stenen, veertjes en veel schelpen. 
 

 
Het was een beetje koud, maar we gingen na een 

gezellige lunch voldaan naar huis 

40dagenwandeling 
 

Op 4 maart wandelden wij langs de Rijn met het 
thema: ‘Ik klop aan. Doe jij open?’ 

 

 
Bij de baai verzamelden we voorwerpen die voor 

ons verband hielden met dit thema. 
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Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk april 
 
 
 
 

 
 

* lees meer over onze 40dagencampagna op pagina 5. 
 
 

*Lees meer over de 40dagentijdcampagne op pagina 5. 
 
 
 
 
 
  

Datum  Voorganger  Uit Organist Bijzonderheden 

02-04-23 Ds. W. in ‘t Hout Doorn Piet Nijenhuis Palmzondag 

06-04-23 
Mw. ds. P.J. Doorn 
Ds. H. Domburg 

Oosterbeek 

Teun van de Steeg witte donderdag /Avondmaal 

07-04-23 Teus de Vries goede vrijdag 

08-04-23 Teun van de Steeg stille zaterdag 

09-04-23 Ds. J.J. Esveldt Amersfoort Teus de Vries Paasmorgen 

16-04-23 Mw. ds. E.S.A. van Buuren Wierden Piet Nijenhuis  

23-04-23 Ds. J.M. de Jong Doorwerth Teun van de Steeg  

30-04-23 Ds. T.P. de Jong Ede Teus de Vries Wilhelmus 

Datum  Ouderling van Dienst  Welkom Collecte 1* Collecte 2* 

02-04-23 Ina Roelofsen Susan Cleveringa Diaconie 40dagentijdcampagne: 6  

06-04-23 Bart Jan Modderman J Carla Bos Diaconie Kerk 

07-04-23 Susan Cleveringa Margriet Tiemens geen collecte geen collecte 

08-04-23 Anne Krijger Ton Janssen Diaconie Kerk 

09-04-23 Teus de Vries Iete van Voornveld 40dagentijdcampagne: 7 Kerk 

16-04-23 Ina Roelofsen Margriet Tiemens Diaconie Kerk 

23-04-23 Bart Jan Modderman J Nanno Barbier Diaconie Kerk 

30-04-23 Susan Cleveringa Carla Bos Diaconie Kerk 

Kerktaxi april 

02-04-23 Evelien Boelens   06 26789566 

06-04-23 Liesbet Licht  0317 31 87 27  

07-04-23 Teus de Zwart  026 334 29 11  

08-04-23 Corine van der Made   06 10151007  

09-04-23 Ad Snijders  026 333 27 00  

16-04-23 Bart Jan Modderman 
Jansen 

 026 482 24 36 

23-04-23 Margriet Thiemens  026 334 23 17 

30-04-23 Reina Pfeiffer  026 334 04 09 
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UIT LIEFDE VOOR JOU 
Zeven weken, zeven projecten 

 
Op deze pagina leest u over de twee laatste acties van de 40dagentijdcampagne 

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

Zesde zondag 
Zondag 2 april Palmzondag 
 

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 opstanding en denken ze na over het einde 
van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam. 
 

‘We hopen dat er volgend jaar weer een nieuwe PaasChallenge is!’ 
 
 
 

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 buiten-
land. Jongeren en ouderen blijven achter en 
hebben geen familie om op terug te vallen. De 
eenzaamheid is groot. Kerk in Actie-partneror-
ganisatie Moldovan Christian Aid (MCA) on-
dersteunt 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 ne-
men voor een praatje. Dat werkt aan twee 
kanten: zo zijn jong en oud wat minder alleen!  
 

Meer informatie: kerkinactie.nl/moldavië 
 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/actieland-moldavie/
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Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk mei 
 
 
 
 

Lees meer over de gezamenlijke viering op pagina 7. 
 
 

* lees meer over de bijzondere collectes op pagina 13. 
 
 
  

*Over het inzetten van meerdere kerk-
taxi’s wordt nog nagedacht. U krijgt daar nog meer informatie over. 
 
 
 

50 JAAR Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp* 
 

‘Er is meer dat ons verbindt dan dat ons scheidt’ 
Dit is een veel gebruikte uitdrukking om aan te geven dat christenen uit verschillende kerken en stromingen, on-
danks verschillen wezenlijk bij elkaar horen. De Raad van Kerken Oosterbeek is een lokale raad van kerken be-
staande uit de kerken in Doorwerth, Heveadorp, Oosterbeek en Wolfheze.  
 

In het Kerkblad van december en januari werden er al feestelijke acti-
viteiten aangekondigd om te beginnen met  een Oecumenische Pink-
sterviering.  
 
U leest daar meer over op pagina 7. 
 
De redactie  

Datum  Voorganger  Uit Organist Bijzonderheden 

7-05-23 Ds. J.M. de Jong Doorwerth Piet Nijenhuis Vriendschapsviering 

14-05-23 Mw. ds. M. van Zoest Zetten Teun van de Steeg Moederdag 

21-05-23 Ds. A. Wijlhuizen Apeldoorn Piet Nijenhuis  

28-05-23* Pinksterviering Raad van Kerken in Oosterbeek Pinksteren 

Datum  Ouderling van Dienst  Welkom Collecte 1* Collecte 2 

7-05-23 Teus de Vries Ina Roelofsen Noodhulp Oekraïne Kerk 

14-05-23 Anne Krijger Maybell Laurens-

sen 

Binnenlands diaconaat Kerk 

21-05-23 Ina Roelofsen Siny van Pijkeren PKN: missionair werk Kerk 

28-05-23 Pinksterviering Raad van Kerken in Oosterbeek. Geen dienst in de Ontmoetingskerk. 

Kerktaxi mei 

7-05-23 Aartje Rodermond  026 334 22 39 

14-05-23 Evelien Boelens   06 26789566 

21-05-23 Teus de Zwart   026 334 29 11 

28-05-23* Corine van der Made   06 10151007  
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Pinksterviering in Oosterbeek 
In de Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek  

Dit jaar viert de Raad van Kerken Oosterbeek Wolfheze Doorwerth 
Heveadorp haar 50-jarig jubileum. Een halve eeuw oecumene in 
onze dorpen is iets om dankbaar voor te zijn en ook om te vieren! 
De aftrap van de festiviteiten vindt plaats op Pinksterzondag 28 
mei 2023 om 10 uur met een feestelijke Pinksterviering in de Vre-
debergkerk te Oosterbeek waar voorgangers uit alle vier geloofs-
gemeenschappen – Bernulphuskerk, Ontmoetingskerk, Remon-
strantse Kerk, Vredebergkerk – hun medewerking aan zullen verle-
nen: wat heeft oecumene ons gebracht? Deze zondag zal dan ook 
alleen de Vredebergkerk geopend zijn. We hopen op een grote 
toestroom van kerkgangers uit alle betrokken geloofsgemeen-
schappen. 
 
In de dienst is ook aandacht voor de kinderen die daarna naar hun 
eigen kindernevendienst zullen gaan. 
 
Na afloop van de viering zullen we onder muzikale begeleiding 
buiten de banier onthullen die speciaal voor dit jubileum is ge-
maakt en die bij elke festiviteit bij de kerkgebouwen zal wapperen. 
 
Daarna drinken we gezamenlijk koffie met iets lekkers en zullen 
we de aanwezigen aangenaam bezighouden zodat we op een on-
gedwongen manier de kennismaking voort kunnen zetten. 
 
Om deze dag extra luister bij te zetten, zou het leuk zijn als u in uw 
kleding iets van rood/oranje/geel – uitgesproken de kleuren van 
het Pinksterfeest – wilt stoppen. Dat mag iets heel kleins zijn, 
maar ook van top tot teen!  
 
Thuis meevieren kan ook, via de website van de PKN Oosterbeek 
Wolfheze - www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl – kunt u de dienst 
live meebeleven. Kies de button KERKDIENST rechts in uw beeld 
en u komt op een pagina waar u eenvoudig de button van de kerk-
omroep kunt vinden. Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de 
dienst wordt gestart met de uitzending. 
 
Alle kerken zullen zelf zorgen voor vervoer, indien u niet op eigen 
gelegenheid naar de Vredebergkerk kunt komen. Houdt u daar-
voor de berichten van uw eigen kerk in de gaten.  
 
Wij verheugen ons op uw komst! 
 
Raad van Kerken Oosterbeek Wolfheze Doorwerth Heveadorp 
 
 
 
 

*Neem ook eens een kijkje op de vernieuwde website 
https://raadvankerkenoosterbeek.nl/ 

http://www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl/
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Het leven op de achtste dag 
 

De dag van Pasen noemen we ook de achtste dag. Zoals voor de schepping zeven dagen worden uitgetrokken, zo 
begint na de Goede Week, het nieuwe leven. Van Jezus. Van hen, die daarin geloven en met Jezus opstaan, kunnen 
we zeggen. 
 
Zoals de graankorrel sterft om nieuwe vruchten voort te brengen, zo nemen christenen hun kruis op en sterven aan 
hun ego, om nieuw leven te ontvangen, in verbondenheid met Vader, Zoon en Geest.  

− Ik ontleen deze gedachten en teksten aan een mooi, 
intiem, krachtig boekje: ‘De achtste dag. Waar Jezus 
jouw leven raakt’ van Jacob van Wielink (katholiek) en 
Henk Rothuizen (evangelisch) -. 
 
Dit kan vroom klinken en daarmee snel de scherpte 
van het persoonlijke geraakt zijn verliezen. De schrij-
vers slagen erin de kracht van Jezus’ opstanding te 
verbinden met de kracht, in onszelf, om te verande-
ren, te groeien in vriendschap met Jezus Christus. 
 
De achtste dag is verkondiging, die ons op scherp zet. 
Geloof jij werkelijk dat Jezus is opgestaan uit de dood? 
En geloof jij, dat jij ook in zijn dood en opstanding 
deelt? Heel concreet. Geloof jij, dat jij de pijn in jouw 
eigen leven kunt helen? Dat jij jouw verleden kunt los-
laten en de toekomst kunt omarmen, die op jou ligt te 
wachten? 
 
Geloven in de opstanding is geloven dat jij kunt op-
staan uit oude wonden. Dat je de monsters in de ogen 
durft te kijken en verslagen hebt. Dit doe jij samen 
met Jezus, met de Geest van Jezus. Deze Geest helpt 
jou je roeping te vinden. In deze lijn vraag je je dan af 
welke betekenisvolle doelen willen met mijn leven ge-
realiseerd worden? 
 
Bekende doelen waar we afscheid van nemen, zijn: 
streven naar meer geluk, meer geld, meer bezit, rela-
ties voor onszelf. Deze zaken kunnen wel als zegen 
naar je toekomen. Vriendschap met Jezus zoekt an-
dere doelen, als goedheid, schoonheid, vergevingsge-
zindheid, 

integriteit en liefde voor God en je buurman, buur-
vrouw. Ja zelfs voor je vijanden. Het leven op de acht-
ste dag vraagt ook van je, dat je je met goede mensen 
omringt. Ga je echte verbindingen aan? Verbind je je 
met bronnen, waaruit je je welkom voelt, die je inspi-
reren en aanmoedigen om de uitdagingen, die het le-
ven biedt, aan te gaan. 
 
De Handelingen van de apostelen zijn de neerslag van 
de ervaringen en reflectie van de eerste vrienden van 
Jezus. Wordt jouw verhaal een nieuwe hoofdstuk aan 
het boek Handelingen? 
 
Je roeping kennen is niet: een toverstok in handen 
hebben. Het is werkelijk weten wie je bent en waar-
heen je gaat. Weten wie je bent in je hart, met je 
schaduw en je licht. Stilstaan, achteromkijken en ver-
der trekken. De Liefde veroveren. 
 

− Jullie merken het, het boekje heeft mij geraakt. Ik 
kan het jullie van harte aanraden om het te lezen. Ik 
zal zelf voorstellen om het in de Leesweek, 17 - 21 juli 
op de Boschhoeve, te doen. 
 
Ik ga dit jaar zowel in de Goede Week als met Pinkste-
ren voor in de Credokerk in Rotterdam-Zuid. Ik vind 
het prettig om mijn aandacht te kunnen concentreren 
op één gemeenschap. Dit neemt niet weg, dat ik de 
vieringen met jullie zal missen. De voorbereidingen 
voor beide feesten in Doorwerth zijn natuurlijk wel al 
in volle gang. Ook daar straalt een mooie, liefdevolle 
Geestkracht vanuit.  

 
In verbondenheid met de Geest wens ik ons allen gezegend, zalig, vrolijk paasfeest 

en een gezegend, zalig, geestdriftig Pinksteren! 
Hartelijke groet,  

ds. Martin de Jong  
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Uit de Kerkenraad 
‘Uit liefde voor jou’ 
  

Wat een prachtig thema wordt ons dit jaar aangereikt voor de 40dagentijd. In de dienst op  zondag 19 februari 
werd dit thema al meegenomen, hoewel de 40dagentijd nog moest beginnen. Het thema van de dienst was: 
Liefde eenmaal uitgesproken.  
 

De zondag daarvoor hielden we onze gemeentevergadering. Over de toekomst van onze gemeente en onze Ont-
moetingskerk. Plannen voor de verbouwing werden besproken en de financiële situatie van onze gemeente ge-
schetst. Er was een goede opkomst van gemeenteleden en een goede sfeer. Ik voelde duidelijk verbondenheid 
met elkaar. Dit staat elke zondag bovenaan in het liturgieboekje (dankjewel Nel): In verbondenheid met elkaar.  
En dat maakten we waar! 
 

In de vergadering van de kerkenraad op 23 februari is:  
- de gemeentevergadering besproken 
- besloten dat de werkgroep Klank Beeld Ruimte met de kerkrent-

meesters een stappenplan gaat maken  
- de voorbereiding voor de zomerweek in volle gang 
- zo ook de voorbereiding voor de activiteiten rondom het 50-jarig 

bestaan van de Raad van Kerken 
 

Dus volop werk aan de (kerk)winkel….! 
 

Het kan bijna niet toevallig zijn dat in de dienst van 12 en 19 februari hetzelfde lied werd gezongen, nl. lied 838.  
Ik wil eindigen met couplet 3 van dat lied. 
 

Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden van vrede en genade. 

 

Ik wens ons allen een goede tijd naar Pasen in liefde en verbondenheid met elkaar. 
 

Hiske Huitema, scriba 
 
 
 

Met Jezus aan tafel 
Nu we steeds vaker in de kerk samen aan tafel gaan, wil ik ons attent maken op dit kleine boekje.  
 

De maaltijden van Jezus vertegenwoordigen iets groters. Ze vertegenwoordigen een nieuwe wereld, een nieuw 
koninkrijk, een nieuw uitzicht. 
 

Tim Chester brengt Gods bedoelingen aan het licht in de schijnbaar gewone handeling van het delen van een 
maaltijd. Hij laat zien hoe deze alledaagse ervaring echt een mogelijkheid is voor genade, gemeenschap en zen-
ding. Chester dringt er bij zijn lezers op aan om er goed over na te denken waarom en wie we aan onze tafel uit-
nodigen. Aan de hand van de maaltijden die beschreven staan in het Evangelie van Lucas maakt hij duidelijk hoe 

we zo anderen tot zegen kunnen zijn.  
 

Het was nooit de bedoeling dat de kerk heilige diensten ging houden in heilige gebouwen 
uitgevoerd door vrome mannen in lange gewaden. Chester brengt ons terug naar waar we 
thuis horen... aan tafel voor een maaltijd - een feest eigenlijk. Dit is een uitstekende verhaal 
over een belangrijk onderwerp, dat lang geleden verloren ging in het moeras van de heilige 
rituelen. Het is tijd dat we weer aan tafel gaan en genieten van het leven dat ons gegeven 
is. 
 
 
 

EAN 9789051944273 nummer; bindwijze paperback; prijs € 6,90  
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Jubileum Doorwerthse Gemeenschap. 
 
Februari was het 5 jaar geleden dat de R.K.OLV van 
Lourdeskerk werd gesloten, en 18 maart jl. vierde de 
Doorwerthse Gemeenschap “De Schakel” haar eerste 
lustrum. Dit is voor onze gemeenschap mogelijk dank-
zij de gastvrijheid van de Ontmoetingskerk, waarvan  
wij al die tijd gebruik mochten maken.  
 
Tijdens de viering werden de medewerkers in het 
zonnetje gezet met een bedankje in de vorm van een 
doosje ´Merci´-chocolade. Na afloop was er koffie 
met zelfgebakken plaatkoek en appeltaart, en de ge-
bruikelijke lunch. Het is fijn te zien dat ook leden van 
de Ontmoetingskerk de weg vinden naar onze vierin-
gen en deze waarderen. 

Andersom is dit eveneens het geval, mogelijk is dit 
een bescheiden bijdrage aan de oecumene in ons 
dorp. We hopen op nog vele mooie vieringen in de 
komende jaren. 

Namens de R.K. Gemeenschap,  
Hennie en Ton Janssen

 
 
 
 

Wij zijn een Groene Kerk* 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Op pagina 29 leest u meer over alle de plannen voor de Kerktuin  
  en de samenwerking met Werkgroep Groenleven in Doorwerth. 
 
  Werkgroep Groene Kerk 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vitrinekast 
 
Hebt u het al gezien? Vast wel. De vitrinekast is veranderd. Er staan nu 
streekromans in. Mooie boeken waarin veel duidelijk wordt over het le-
ven in het vroege jaar 1900. Boeken die hier staan gaan over het leven in 
Groningen, Noord-Holland, Drenthe, De IJselstreek, Gelderland en niet te 
vergeten, Noord-Brabant. 
Veel kijkplezier. 
 
Peter en Nel Maassen  

 
 

Tip van de Groene Kerk : PAK DE ZON EN STRAAL !! 
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Nieuws van de Kerkrentmeesters 
 

Het resultaat van de Actie Kerkbalans 2023  

- Voor de Kerk zijn 171 toezeggingen ontvangen met het toegezegde bedrag van € 56.116,00. 
 

- Voor de Diaconie zijn 69 toezeggingen ontvangen met het toegezegde bedrag van € 6.908,00. 
 
In vergelijking met vorige jaren ziet dat er in 3 grafieken zo uit: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Jaarlijkse Referentie datums zijn eind februari.

 
- Het College van Kerkrentmeesters dankt 

ieder die toegezegd heeft hartelijk voor de 
toezegging. 
 

- De diaconie deed voor de eerste keer mee 
in Kerkbalans met een mooie opbrengst. 
Vorig jaar stond de zending op Kerkbalans 
2022 met 46 toezeggingen en een toege-
zegd bedrag van € 4380. 
 

- Het toegezegde bedrag en de gemiddelde 
toezegging per toezegger vertoont een dip 
en beweegt tegengesteld aan de inflatie 
die in 2022 10% bedroeg (CBS). Als u hier 
toch nog iets positief in wilt zien dan kan 
gezegd worden dat de teruggang van 6,5% 
minder is dan het inflatie percentage.  
 

- Het thema van de actie Kerkbalans 2023 is 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. 
Wij hebben te maken met stijgende kos-
ten bijv. voor de energie. Het College van 
Kerkrentmeesters hoopt dat de teruggang 
in de toegezegde bedragen eenmalig is zo-
dat de Ontmoetingskerk ook morgen nog 
onze kerk is.  
 

- De afname van het aantal toezeggingen 
loopt parallel met de afname van het aan-
tal gemeenteleden en is gelijk aan de jaar-
lijkse krimp van circa 3% van het leden-
aantal in de PKN. 

 
College van Kerkrentmeesters  



12 
 

Oproep voor de mensen die het formulier voor Kerkbalans nog niet hebben ingeleverd! 
Bij het schrijven van dit artikel half maart waren 33, drie en dertig, formulieren nog niet ingeleverd. We verzoeken 
u alsnog vriendelijk om het formulier in te leveren in de brievenbus van de Ontmoetingskerk. Mocht u een reden 
hebben om het formulier niet in te leveren dan vernemen we dat graag van u via een bericht in de brievenbus van 
de Ontmoetingskerk of via kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-doorwerth.nl zodat we weten waar we aan toe 
zijn. We rekenen op u! 
 

 
 

Kerkelijk Bureau 
Open 19 april en 17 mei 2023 van 14.00-16.00 uur 
 

Ingekomen  Vertrokken naar 

E.A. Geerars - Meijwaard Doorwerth P. van Kempen Oosterbeek 

M.B. Geerars Doorwerth  

E.S. van Koot - Oldenhave  Overleden 

W. van Koot Doorwerth Th. Stokvis Doorwerth 

    

Afgemeld   

C.M. Huibers    
 

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

Martijn van den Andel,  
Kerkelijk Bureau 
 
 
 
 

Collecte nieuws 
 

Diaconie  Kerkrentmeesters 
Dit keer heeft de redactie geen informatie 
ontvangen van de kerkrentmeesters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
De diaconie heeft ook giften ontvangen 
op 30 januari € 10,00; op 4 februari € 6,00; op 21 februari € 25,00 en op 28 februari € 10,00 
 
Dank !  

Datum: Bestemming: Bedrag 

29-01 Diaconie €   76,70 

05-02 Pakistan € 110,40 

12-02 ZWO Syrië € 213,90 

19-02 Diaconie €   72,05 

26-02 Zambia  €   83,85 

05-03 Palestina € 101,80 

12-03 Omzien naar gevangenen €   72,75 

19-03 Kliederkerk €   77,00 

29-01 Diaconie €   76,70 

05-02 Pakistan € 110,40 

12-02 ZWO Syrië € 213,90 

mailto:kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
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Bijzondere collectes mei 
 

 
 
 
 

  

Noodhulp Oekraïne 
Eerste collecte zondag 7 mei 
 
Kerk voor de samenleving  
De aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop. Ra-
ketaanvallen verwoesten steeds meer de infra-
structuur, elektriciteit valt continu uit, huizen blij-
ven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater 
en de voedselvoorziening is in gevaar.  
 
Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een 
toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers 
van de oorlog. Samen met hulporganisaties doen 
ze er alles aan om mensen in nood te kunnen hel-
pen.  Overal in het land worden gaarkeukens inge-
richt, maar ook mobiele ruimtes waar mensen 
even kunnen opwarmen en een kopje koffie of 
thee kunnen drinken. 

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk 
leed voor de mensen daar. Bijna 18 miljoen men-
sen in Oekraïne hebben humanitaire hulp nodig.  
 
Meer informatie op  kerkinactie.nl/oekraine  

Binnenlands Diaconaat 
Eerste collecte zondag 14 mei  
 

Kerk-zijn doe je met elkaar 
Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, 

verandert er niet alleen wat in de levens van men-

sen in de knel, maar ook in de geloofsgemeen-

schap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt 

kerken in heel Nederland bij hun taak om van be-

tekenis te zijn in hun omgeving.  

 

 

 

 
 

Een mooi voorbeeld is het initiatief ‘Assen Bloeit’. 

Het kerkgebouw De Open Hof is alle dagen open 

voor de stadsbewoners. Het is een plek van ont-

moeting, waar je op adem kunt komen, samen 

kunt eten en mee kunt doen met workshops. 

 

Door het organiseren van al deze activiteiten gaat 

‘Assen bloeit’ armoede en eenzaamheid te lijf, en 

groeit ook de onderlinge verbinding. Het draait 

om het zien van en het zijn mét de ander. 

 
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protes-

tantse gemeenten die diaconaal present willen 

zijn in eigen dorp of stad. Met uw bijdrage steunt 

u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals de 

diaconale presentieplek in Assen.  

 
 

Meer informatie op:  
 
www.kerkinactie.nl/diaconaatnederland 

http://kerkinactie.nl/oekraine
http://www.kerkinactie.nl/diaconaatnederland
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Uit de Diaconie 
 

Missionair werk 
Eerste collecte zondag 21 mei  
 
Kinderen en ouders samen op zoek naar zinge-
ving 
In heel Nederland ondersteunt de Protestantse 
Kerk nieuwe kerkplekken. Want hoewel er steeds 
minder mensen naar de kerk gaan, betekent dat 
niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken 
spelen hierop in met pioniersplekken: nieuwe vor-
men van kerk-zijn waar het evangelie op een ei-
gentijdse manier gedeeld wordt. 
 
Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan 
kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek 
naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklas-
sen en andere activiteiten komen allerlei levens-
vragen aan de orde.  

Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de 
Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het 
hele land.  
 
Meer info op kerkinactie.nl/pioniersplekken 

Zending Egypte 
Eerste collecte zondag 28 mei  
 

Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen  
Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend 
als in Nederland. In Egypte hebben veel christe-
lijke gezinnen geen geld om een eigen bijbel te ko-
pen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het 
Egyptisch Bijbelgenootschap voor kinderen van 6 
tot 12 jaar kunnen kinderen toch de Bijbelverha-
len lezen.  
 
Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder 
jaar een ander Bijbelboek wordt behandeld.  

 

 
Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen be-
antwoorden. Dat lukt alleen als je het hele Bijbel-
boek leest. De hele familie doet mee om de vra-
gen te beantwoorden. De competitie wordt afge-
sloten met een groot festival op verschillende 
plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen 
er met hun kindergroepen naar toe voor een wed-
strijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. 
De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een ge-
illustreerde Bijbel. Een feest van hoop! 
 
Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelinegypte 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2023-missionair-werk-nederland-pioniersplekken/
http://www.kerkinactie.nl./bijbelinegypte
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WIJZIGING datum ‘Op Adem Komen!!’ 
 
In verband met Hemelvaartsdag, 18 mei, verschuiven wij Op Adem Komen naar donderdag 25 mei. 
Graag noteren.  
 
U bent weer van harte welkom. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stamppot maaltijd 
 
Nog heel even hier op terug komen. 
Volgens de aanwezigen was het weer heerlijk en gezellig. 
Wij kunnen dit alleen maar beamen. 
 
Nog een keer samen aan tafel? 
Omdat een reisje met de bus te kostbaar is, hebben we al 
eerder besloten om dit niet meer te organiseren. Wel hebben 
wij als Diaconie het idee geopperd in het najaar nog een keer 
een maaltijd te houden, maar dan met iets anders, dus geen 
stamppot. 
Daar komen we later op terug. 
 
Een hartelijke groet namens de Diaconie 
Siny van Pijkeren 
 
 
 
 
 
 

Kledinginzameling Zaterdag 29 april 
 

Als Diaconie houden we weer een kledinginzameling t.b.v. Zending over Grenzen. 
Graag ontvangen we van u gebruikte maar nog goed te dragen en schone kleding. 
Ook dekens en slaapzakken zijn welkom. 
 
De landen waar de kleding naartoe gaat zijn Roemenië, Bulgarije, Moldavië, Oekraïne, 
Albanië en Bosnië. In Roemenië en Moldavië worden momenteel vluchtelingen opge-
vangen i.v.m. de oorlog in Oekraïne.  
 
Wij zijn ‘s morgens van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig om uw kleding in ontvangst te 
nemen. Mocht u het zelf niet kunnen brengen, dan halen we het bij u thuis op.  
Dan graag even een telefoontje naar Reina Pfeiffer  026 - 334 04 09 
 
We hopen op een mooi resultaat!  
 

Namens uw Diaconie.  
 
Reina Pfeiffer   

Grand dessert 
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Hoe was het ook weer? 
 
Hulphonden, koffie en luiers 
Er staat al een hele tijd een glazen vaas en een koektrommel in de garderobe van de kerk. Al vanaf juli 2016. Het 
was Nell Nijdeken die het initiatief nam voor deze spaaracties. En nog steeds worden in de trommel DE punten en 
in de vaas plastic doppen van melkpakken en andere verpakkingen verzameld. Maar waarvoor doen we dat ook 
alweer?  
 
Doppen 
Die sparen we voor de opleiding van hulphonden. Er zijn maar liefst twee miljoen 
doppen nodig om de opleiding van één hond te betalen. In onze vaas passen mis-
schien 1000 doppen, dus we moeten stug door blijven sparen. Af en toe worden 
de doppen verzameld en naar een inzamelpunt gebracht.  
 
De hulphonden worden niet alleen opgeleid tot blinde-geleide hond, maar om 
mensen met een lichamelijke handicap te ondersteunen of voor mensen met 
epilepsie , kinderen met autisme of militairen die een trauma hebben opgelopen. 
 
Koffiepunten 
Die sparen we voor de voedselbank. Douwe Egberts verdubbelt het aantal punten en levert daarvoor koffie voor 
de voedselbank. 
 
Dit waren we een beetje vergeten. En klopte deze informatie na al die jaren nog wel? Daarom heb ik maar eens 
een e-mail naar de Voedselbank Neder Veluwe gestuurd met de vraag of zij de DE punten nog steeds kunnen in-
wisselen voor koffie. Ik kreeg het onderstaand antwoord: 
 

 
Hernieuwde oproep  
Dus ik stel voor dat we weer ijverig gaan sparen. De doppen gingen altijd al goed, maar het sparen van de koffie-
punten is wat teruggelopen. En nu kan iedereen die geen DE koffie maar Perla van AH drinkt ook mee doen. Het is 
in deze dure tijd vast een hele steun om een pak luiers van de Voedselbank mee te kunnen nemen. 
 
Namens de Diaconie 
 
Anne Krijger  

Dag Anne, 
 

Ik heb jouw mail gelezen. wat fijn dat jullie nog steeds sparen voor de Voedsel-
bank. Wij willen de DE punten heel erg graag. Dit jaar hebben wij 525598 pun-
ten gespaard en dat was goed voor 912 pakken koffie! 
 

Ook de Perla-punten van A.H. hebben wij graag daar kopen wij luiers voor. 
 

Je kan de punten inleveren bij het uitgiftepunt van de Voedselbank dan nemen 
de chauffeurs ze mee naar de Loods in Wageningen mits je mijn naam er even 
opzet: Joke Klein. 
 

In december starten wij weer met een actie maar alles wat wij nu al binnen 
krijgen tellen wij alvast. 
Wij begrijpen nog steeds niet dat er zoveel punten in de omloop zijn. 
 

Heel veel succes en bedankt voor al jouw/ jullie moeite. 
 

Hartelijke groet, 
 

Joke Klein 
coördinator acties Voedselbank 
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Bedankt voor de bloemen en meer  

 
 

Kroonjaren en jubilea  

Kerkelijke Broers en Zussen, 
 

Wat een geweldige verrassing die mij lang zal bijblijven. 
Wij wonen sinds kort in Sonnenberg 4-406, Oosterbeek. 
Ik blijf echter bij de Ontmoetingskerk in Doorwerth, omdat ik me daar zo  
thuis voel. Ik denk dat dit van Onze Heer wel mag .  
 

Hartelijk dank, en hopelijk tot ziens. 
 

Bob Weytingh 

 

Hartelijk dank voor de prachtige bos tulpen die ik mocht ontvangen na de dienst van 12 februari. Na een moei-
lijk jaar gaat het nu gelukkig wat beter. Nogmaals hartelijk dank. Met vriendelijke groet, 
 

Sophie Pope-Maassen 

Beste mensen. 
 

Hartelijk dank voor de vele kaarten die ik voor mijn 85e verjaardag mocht ontvangen. 
Ook voor het bakje voorjaarsbollen dat Aartje Rodermond namens de gemeente bij ons bracht. 
 

Hartelijke groet  
 

Riet van Oosten en Peter Kool 

Goede mensen van de Ontmoetingskerk, 
 

Nauwelijks weer thuis van een ziekenhuisopname, verblijdden Toos en Ad mij na de dienst op 5 maart met een 
fraaie bos tulpen en uw beterschapswensen - heel hartelijk dank daarvoor! 
Het herstel van mijn ziekte gaat gelukkig de goede kant op. 
 

Hartelijke groet, 
 

Jan Willem Flach 

Op 6 april hoopt M.A. van den Berg-van der Zeijden  
haar 90e verjaardag te vieren. 
Mecklenburglaan 26, 6865 HD Doorwerth 

Fijn als u een kaartje wilt sturen.  
 

En natuurlijk iedereen die iets te vieren heeft, 
maar liever niet in het Kerkblad genoemd 

wordt: 
 

Van harte gefeliciteerd! 
 

 

Op 8 april hoopt mevrouw mevr. G.A. Schulp-Sandstra 
haar 91e verjaardag te vieren. 
Beethovenlaan 87, 6865 DH Doorwerth 

Op 27 april hopen de heer en mevrouw Geerars-Meijwaard 
hun 45-jarig huwelijk te vieren. 
Beethovenlaan 134, 6865 EE Doorwerth 

Op 8 mei hoopt mevrouw A.F.H.A.S. Olthoff-van der Meulen 
haar 98e  verjaardag te vieren.  
Dalweg 84, 6865 CV, Doorwerth 

Op 10 mei hoopt mevrouw  W. van Zwieten-Walgien 
haar 97ste verjaardag te vieren. 
Sonnenberglaan 4, 6861 AM, Oosterbeek 

Op 24 mei  hopen de heer en mevrouw Nijeboer-Bakker 
hun 60-jarig huwelijk te vieren. 
De Zalmen 77, 6865 AL Doorwerth 
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Palestijns Bijbelgenootschap wil licht laten schijnen op de donkerste plaatsen  
 

‘Het land waar we wonen is al vanaf het eerste Pinksterfeest een getuige van het evangelie,’ zegt directeur Nashat 
Filmon van het Palestijns Bijbelgenootschap. Hij noemt het Palestijnse land ‘het vijfde evangelie’ en zegt: ‘We moe-
ten dat koesteren en uitdragen. Laten we er alles aan doen om de aanwezigheid van christenen in dit gebied niet 
na 2000 jaar verloren te laten gaan!’ 
 

Veel Bijbelse plaatsen liggen in Palestijns gebied. De 
bekendste is Bethlehem, maar ook plaatsen als Be-
thanië, Jericho en Sichem liggen daar. NBG-directeur 
Rieuwerd Buitenwerf was vorige week een aantal da-
gen te gast bij het Palestijns Bijbelgenootschap om 
kennis te maken met het land, de situatie van de 
mensen en het werk van het Bijbelgenootschap. 
Deze impressie is van zijn hand. 
  

Vanuit Jeruzalem rijd je een flinke tijd langs een me-
tershoge muur met prikkeldraad en camera’s; daar-
mee beschermt Israël zich tegen Palestijnse aanval-
len. Je moet een checkpoint van het Israëlische leger 
passeren om Palestina binnen te kunnen gaan. Wat 
je ook vindt van de buitengewoon gecompliceerde 
Israëlisch-Palestijnse kwestie, in de Palestijnse gebie-
den word je non-stop geconfronteerd met de Israëli-
sche overmacht.   
 

Palestijnen moeten bijvoorbeeld drie uur of langer in 
de file staan voor hun checkpoint, terwijl de kolonis-
ten uit de Joodse nederzettingen in Palestijns gebied 
in drie minuten door hun checkpoint heen zijn. Het 
drinkwaterbeheer in Palestina is in Israëlische han-
den – de Palestijnse steden krijgen 1 à 2 dagen per 
week, terwijl de nederzettingen altijd water hebben. 
De ongelijkheid en de machteloosheid leiden begrij-
pelijkerwijze tot grote frustratie; je kunt nauwelijks 
een gewoon leven leiden in Palestijns gebied, terwijl 
dat is wat veruit de meeste mensen het liefste zou-
den willen!  
 

Dit is de context waarin het Palestijns Bijbelgenoot-
schap dagelijks zijn werk doet. Ik bezocht met een 
collega de Westelijke Jordaanoever, waar zo’n 2,5-3 
miljoen Palestijnen wonen. Het aantal christenen 
neemt er sterk af: van 8% in 1946 naar minder dan 
1% nu. En de uitstroom gaat door: per jaar verlaten 
zo’n duizend christenen het land. Christenen zitten 
op twee manieren klem: als Palestijnen in het Israëli-
tisch-Palestina conflict én als heel kleine minderheid 
in een islamitische omgeving.  
 

Het Palestijns Bijbelgenootschap werkt samen met 

alle kerken – orthodox, rooms-katholiek, protestants 
en evangelisch – om de christelijke presentie land 
vorm te blijven geven. Ter ondersteuning en verster-
king van de christenen zelf, maar ook om de christe-
lijke boodschap van hoop en vrede uit te stralen naar 
de hele gemeenschap. Het Bijbelgenootschap organi-
seert bijvoorbeeld activiteiten voor kinderen en jon-
geren uit de kerken, maar regelmatig haken op eigen 
initiatief ook moslims aan.   
 

Mooi vond ik het om te horen hoe programma’s ge-
koppeld worden aan bijzondere plaatsen. Zo bezoch-
ten we in Nablus de ‘bron van Jakob’, waar Jezus vol-
gens Johannes 4 sprak met een Samaritaanse vrouw. 
Al in de vierde eeuw na Christus kwamen hier pel-
grims. Het Bijbelgenootschap benadrukt dat die plek 
ons eraan herinnert hoeveel zorg Jezus ook voor 
vrouwen had – iets wat in zijn tijd zeker niet gewoon 
was. Dit werd het startpunt voor een programma 
voor vrouwen, over bijzondere vrouwen in de Bijbel 

als Ruth en Maria.   
Nashat Filmon vatte het zo samen: ‘We hebben on-
gelooflijk veel uitdagingen hier. Het leven is echt heel 
moeilijk voor de Palestijnen. Wij als Bijbelgenoot-
schap willen daarom juist de mensen dienen – de 
christenen maar ook de gemeenschap als geheel. Wij 
willen helpen om het licht van Christus te laten schij-
nen: een helder licht op de meest donkere plaatsen.’ 

 
Deze reisimpressie is ook gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad en het Friesch Dagblad op 15 maart  
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Solidariteit en gerechtigheid leveren meer warmte dan goedkoop gas 
 
We gaan collectief verarmen. Om de energiecrisis kan niemand heen. Het was al duidelijk dat energiebesparing 
belangrijk is om de aarde voor iedereen leefbaar te houden. Daarnaast krijgt iedereen nu te maken met forse prijs-
verhogingen door de gestegen inflatie, mede door de duurdere energie. Dat geldt voor mensen thuis maar dat 
geldt ook in de kerk. Met de stijgende kosten groeit ook de armoede. Hoe gaan we hiermee om? 
 

Solidariteit nodig 
De huidige situatie brengt grote onzekerheid met zich 
mee. Die onzekerheid raakt ook mij. Hoe hoog wordt 
mijn energierekening? En hoeveel geld ben ik straks 
kwijt aan boodschappen? Hoe krap wordt mijn bud-
get? Maar ondanks deze persoonlijke vragen probeer 
ik - uitgedaagd door het evangelie - niet alleen aan 
mezelf te denken, maar me vooral af te vragen wie er 
harder geraakt wordt dan ikzelf. Deze solidariteit is 
volgens mij hard nodig in deze tijd om ervoor te zor-
gen dat we goed samen kunnen leven. 
 

Kloof arm-rijk 
De energiecrisis vergroot namelijk de kloof tussen 
arm en rijk. Internationaal, doordat de prijzen worden 
opgedreven door de hoogste bieder. Hierdoor komen 
landen met minder koopkracht letterlijk in de kou te 
staan. Maar ook in Nederland vergroot het de kloof. 
Juist mensen met een kleine portemonnee kunnen de 
klappen van de stijgende prijzen minder goed opvan-
gen.  
 

Geloven in delen 
De stijgende prijzen brengen het gesprek over ener-
giearmoede en duurzaamheid in een stroomversnel-
ling. Plotseling gaat het niet alleen over keuzes op ba-
sis van onze waarden, maar zijn zij een financiële 
noodzaak geworden. Juist daarom komt het nu aan 
op gedeelde waarden als solidariteit, gerechtigheid 
en barmhartigheid voor mensen, ja voor de hele 
schepping. 
 

Appel 
De kerk staat voor forse opgaven. Allereerst diaco-
naal. Steeds meer mensen dreigen in armoede te ver-
vallen. Zijn zij in beeld? Hebben we in het vizier hoe 
zij geholpen kunnen worden? Het doet een appel op 
alle gelovigen om juist in moeilijke tijden solidair met 
elkaar te zijn. Ook nu we zelf na moeten denken hoe 
de rekeningen betaald kunnen worden, mogen we 
anderen niet vergeten.  
 

Crisis als kans 
Hiernaast is het de uitdaging om het eigen huishoud-
boekje van de kerk op orde te houden. Hoe ga je om 
met de verwarming van kerkgebouwen? Is dit het 
moment om in te zetten op energiebesparende 

duurzame investeringen? Of, heel snel en praktisch: 
om samen te gaan kerken, zodat er op zondag maar 
één gebouw verwarmd hoeft te worden? Wie weet is 
deze crisis een kans om de zegen van samen kerk-zijn 
concreter te ervaren. 
 

Samen delen concreet maken 
Als derde heeft deze crisis ook de uitdaging in zich om 
samen delen op een ander vlak heel concreet te ma-
ken. De kerk heeft al heel lang en breed ervaring met 
hulp aan mensen die wat extra’s kunnen gebruiken. 
Veel gemeenten zijn betrokken bij de plaatselijke 
voedselbank. Of neem een voorbeeld aan het initia-
tief van ds. Robert Stigter om juist in deze tijd als kerk 
een warm(t)emaaltijd te organiseren voor mensen die 
letterlijk en figuurlijk wel wat warmte kunnen gebrui-
ken.  
 

Energie en duurzaamheid 
Het is duidelijk: geld is helaas de grootste drijfveer in 
de wereld. Steeds meer zien we de keerzijde van de 
door vrije markt en geld gedreven neoliberale doc-
trine. Door schade en schande ontdekken we hoe 
fundamenteel waarden als solidariteit, gerechtigheid 
en respect voor Gods schepping zijn.  
 

Juist de kerk zou moeten laten zien dat andere princi-
pes leidend zijn. Solidariteit en gerechtigheid mogen 
wat kosten. Dat levert misschien geen financiële 
winst op, maar wel een betere samenleving. 
 
Ds. René de Reuver 
scriba generale synode 
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Help de kerken in Syrië weer opbouwen 
 

 
 
‘Mensen zijn hier letterlijk alles kwijtgeraakt’ 
Talloze ingestorte gebouwen en heel veel wan-
hoop. Dat is wat Pepijn Trapman, operationeel di-
recteur Kerk in Actie, aantreft bij aankomst in 
Aleppo. ‘Mensen zijn alles kwijtgeraakt, weten niet 
of hun familie nog leeft. Onze hulp is hier echt heel 
hard nodig.’  
 
Ongelooflijk zwaar 
Pepijn vertelt:  ‘Het was onwerkelijk donker gister-
avond toen ik in Aleppo aankwam. De elektriciteit 
is bijna geheel uitgevallen, de temperatuur daalt 
tot min 4 in de nacht. Voor mensen die geen huis 
meer hebben, is deze situatie ongelooflijk zwaar.’ 
Bij een eerste ronde door de getroffen stad van-
ochtend ziet hij veel in elkaar gezakte huizen en 
scheefgezakte woonwijken. ‘Mensen durven hun 
huis niet meer in te gaan uit angst dat het alsnog 
instort.’ 
 
Alles kwijt 
Pepijn: ‘Voor de talloze dakloos geworden inwo-
ners zijn vooral dekens, water en brood ongeloof-
lijk belangrijk nu’, vertelt Pepijn tijdens een bezoek 
aan een school waar 60 gezinnen worden opge-
vangen. ‘Er zijn hier mensen die geen huis meer 
hebben, die letterlijk álles van het een op het an-
dere moment zijn kwijtgeraakt. Ze zijn blij dat ze 
hier even kunnen schuilen en eten krijgen, maar 
de wanhoop overheerst.’ 
 
In shock 
De verwoestende aardbevingen hebben de levens 
van miljoenen mensen helemaal op zijn kop gezet. 
Ook in Aleppo is de situatie nijpend. ‘Mensen zijn 
in shock: kinderen zijn hun broertjes en zusjes 
kwijt, veel mensen hebben een of meerdere fami-
lieleden verloren’, vervolgt Pepijn. ‘Het licht in de 
ogen van deze mensen is echt uit.’ 

 

  

Shadi Haddad, hoort van enorme angst onder inwoners 
van Latakia, zijn geboortestad in West-Syrië. Hij kan niet 
anders dan tot God bidden om hulp en troost in dit grote 
leed. 
 

‘Heer, genees hun wonden en troost hun hart’ 
 

U die de Rode Zee scheidde om uw volk te beschermen, 
en stormen bedaarde met één woord van U. 
Grote, liefdevolle en barmhartige God, 
bescherm Uw kinderen in Syrië en Turkije en stuur 
troost en vrede naar hun harten. 
 

U zei tot hen: ‘Opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld 
zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik 
heb de wereld overwonnen’. 
En nu luisteren ze naar Uw stem met het vertrouwen 
dat U hen zult redden, 
zoals U hebt beloofd. 
 

O Heer, mijn broeders en zusters hebben pijn en ze lij-
den. 
Ze zijn uitgeput door de lange oorlogsjaren 
moe van ziekte, armoede en honger, 
en nu lijden ze weer onder een verschrikkelijke aardbe-
ving. 
 

De grond onder hen schokte, 
maar hun geloof en vertrouwen in U is niet geschokt. 
Hun steden zijn geteisterd, maar hun harten nog steeds 
vol liefde en hoop. 
 

Hun huizen zijn verwoest, ingestort en verduisterd, 
maar de kaarsen van hun kerken staan nog steeds 
rechtop engeven licht om hun gebeden tot U op te hef-
fen. 
Hun last is zwaar, maar hun zwakke handen zijn naar U 
opgeheven, 
smekend en biddend. 
 

Heer, genees hun wonden en troost hun hart, 
geef ze kracht en de moed om hun leven in vrede voort 
te zetten. 
Heer, ik ben ver van mijn volk, maar ze zijn in mijn hart 
en mijn gebeden. 
Heer, ik ben ver van mijn volk, maar U bent dichtbij. 
 

U bent dichtbij. 
 

Amen 
 

Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom vra-
gen we je hulp voor de slachtoffers in Syrië. Uiteraard 
gaan onze gebeden net zo hard uit naar de getroffen  
bevolking van Turkije. 
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Columnpje  
 

Wij mensen zijn gek op geloven.  
 

Geloven in van alles en nog wat. We geloven in 
marktwerking als oplossing van alle maatschappe-
lijke problemen en geluk komt zo ook onder handbe-
reik. We geloven in de kracht van positief denken 
over onszelf, mits systematisch toegepast. We gelo-
ven in het oplossend en vooral verlossend vermogen 
van Grote Leiders.  
 

Dat geloven overkomt ons. Het is een reflex, omdat 
we zo bang zijn. Al van kindsbeen af; als we in ons 
bed in het donker staren en na een boze droom roe-
pen om onze moeder. Die moet dan als een soort 
goede godin aan ons bed komen zitten. En van die 
prachtige, onzinnige troostwoorden zeggen, een gek 
liedje zingen, haar hand op ons hoofd leggen. En zeg-
gen: ‘ga nou maar lekker slapen. Alles komt goed.’ 
Handoplegging is een hele zegen.  
 

Geloven, zo bezien, lijkt ons vrede te geven, helpt los 
te laten wat te huiveringwekkend is, te machtig is. En 
wij denken: als we nu maar ons best doen met dat 
geloven van ons, worden we van dat huiveringwek-
kende verlost. Geloven dempt onze angsten, blaast 
onze onoplosbare vragen weg, geeft ons meer moed 
dan we voor dat geloven hadden, een moed die we 
krijgen aangereikt. Als we maar ons best doen en ons 
er aan overgeven. 
 

Maar wat is geloven eigenlijk?  
 

In het evangelie staat het verhaal van de bezetene in 
het land der Gerasenen. Het is kennelijk belangrijk, 
want het staat, met een paar kleine verschillen, in 
drie van de vier evangeliën opgetekend.1 
 

Het gaat over een man die, zoals Lucas zegt: ‘door 
boze geesten bezeten’ is. Hij is er ellendig aan toe, 
gewelddadig ook, en zo beangstigend, dat iedereen 
de hoop op beterschap heeft opgegeven. Inclusief 
hijzelf. Aan de ketting leggen dan maar? Ondoenlijk. 
Hij doorbreekt alle boeien. Naakt en eenzaam is hij. 
Hij woont ‘niet in een huis, maar in de graven.’  
Hij is gevangen in het huis van de dood. Levenslang. 
Hij haat zichzelf, schreeuwt, vloekt, gaat Jezus tege-
moet en is tegelijkertijd bang voor hem. ‘Pijnig me 
niet ! schreeuwt hij tegen Jezus. En: ‘wat heb jij met 
mij te maken?’  
 

Hij is dodelijk alleen, zonder gemeenschap met me-
demensen. Die zijn doodsbang voor hem. Dodelijk al-
leen is hij - maar als Jezus hem naar zijn naam vraagt, 
zegt hij: ‘Ik heet Legioen’ Hij is kennelijk niet alleen. 
Hij is talrijk, zo talrijk als de hele, gekwelde mens-
heid.  
 

Hij kent Jezus gelijk. ‘Jezus, Zoon van de Allerhoogste 
God!’ En hij smeekt: ‘stuur me toch niet weg, alsje-
blieft!’ 
 

Jezus’ kalmte ontstijgt dat alles. Hij twijfelt niet. Hij 
denkt kennelijk ook niet dat Hij iets moet presteren. 
En al helemaal niet dat hij meer moet doen dan ge-
woon bij die man zijn. Bij die eenzame, die Legioen 
heet, die talrijk is, die de hele mensheid is. Inclusief 
wij. Misschien kun je het ook zo zeggen: inclusief dat 
bange kind in zijn bed dat om zijn moeder roept.  
 

 

Jezus komt hem tegemoet met Zijn geloof. Dat is 
geen prestatie. In tegendeel – dat is alleen het kalme 
besef dat we dat geloof van Hem zo broodnodig heb-
ben.  
 

Ja, wij mensen zijn gek op geloven. In van alles en 
nog wat – als het ons maar optilt, ons  van onze 
angst en zorg verlost. En vooral het gevoel geeft dat 
we echt Iemand zijn, dat we gehoord worden, zoals 
in de afgelopen verkiezingsstrijd vele partijen ons 
voorhielden: ‘Den Haag’ luister niet naar jullie – 
maar wíj wel!’  
 

Nogmaals: wat ìs geloven eigenlijk? Misschien wel 
niet meer dan dit: dat we de ander tegemoet komen, 
bij haar of hem zijn. Beseffen: al wat daar bovenuit 
gaat is uit den boze. 
 

Hoe het u vergaat, weet ik niet, maar ik heb daar 
mijn handen vol aan. Levenslang. 

 HJN 
 
 
1Mattheüs 8: 28-34, Marcus 5: 1-20 en Lucas 8: 26-39.  
Uit alle drie de versies heb ik geplukt wat ik hiervoor nodig had. De verhalen dragen zo alle drie rijke vrucht   
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Bijzondere vieringen 
 
Vieringen om al vroeg mee te beginnen 
 
Op zondag 23 april willen we een themaviering houden over de relatie ‘ge-
loof en dementie’. Zowel gemeenteleden als huisgenoten van het Odense-
huis zijn hierbij uitgenodigd. De voorbereiding doen we op een moment dat 
het Odensehuis ook geopend is, vrijdagmorgen 14 april 10.30 - 12.00 uur. 
 
Op zondag 7 mei houden we met de katholieke gemeenschap een Vriend-
schapsviering. Na afloop verdiepen we onze ontmoeting door het houden van een speeddate. Op woensdag-
avond 26 april van 19.30 - 21.00 uur willen wij deze viering voorbereiden. 
 
Informatie en opgave bij ds. Martin de Jong,  predikant@ontmoetingsker-doorwerth.nl,  06 49 84 07 12. 
 
 
 
 

4 mei herdenking start in Ontmoetingskerk 
  
Vanuit de Raad van Kerken is de wens geuit om aan de herdenkingen in de Gemeente Renkum op 4 mei, ook een 
kerkelijke viering te koppelen. In Renkum/Heelsum gebeurt dit al jaren. We hebben dit idee besproken met burge-
meester Schaap en die is enthousiast. Ze adviseerde wel dit initiatief met de plaatselijke 4-meicomite’s te bespre-
ken. Zo gaat het in Oosterbeek/Wolfheze en dus heb ik contact gezocht met het 4-meicomite in Doorwerth/He-
veadorp. Dit bestaat uit twee oude bekenden: Henk van Loenen en Wim Schoemans. 
  
Samen met Henk en Wim komen wij tot het volgende voorstel voor de avond van 4 mei: 
 
 18.15 - 18.45 uur kerkelijke viering 
 18.45 - 19.25 uur koffie in de kerk 
 18.45 - 19.00 uur verzamelen bij herdenkingsmonument Doorwerth 
 19.00 - 19.10 uur wandeling naar monument Heveadorp 
 19.15 - 19.20 uur toespraak 4-meicomite 
 19.20 - 19.30 uur  wandeling van Heveadorp naar Doorwerth 
 19.35 uur herdenking bij monument Doorwerth 

 
- toespraak Wim Schoemans 

- toespraak wethouder 

- zang door KMA-koor (koor Gradie) 

- podcast Susan van Loenen 

- gedicht kinderen 

 
19.58 uur  last post 
20.00 uur  stilte 
20.02 uur  kranslegging 
20.15 uur einde 
 

 
 
 
Donderdag 20 april 15.30 - 17.00 willen we de liturgie voorbereiden. 
Op 4 mei 18.45 - 19.25 willen we koffie en thee schenken.  
Wie zouden hierbij willen helpen? 
Informatie en opgave bij ds. Martin de Jong,  predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl   06 49840712   

mailto:predikant@ontmoetingsker-doorwerth.nl
mailto:predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.Nl
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Nieuws Vorming en Toerusting en Jeugd 
 

Jongerenmeditatie  
Werkgroep Vorming en Toerusting probeert één of twee keer per jaar een meditatiebijeenkomst voor jongeren aan te 
bieden. Meditatie kan helpen om met aandacht bij onze essentiële ervaringen stil te staan. Wat maak ik mee, wat doet 
dit met mij, wat vind ik belangrijk in mijn leven, wat wil mij dit zeggen op dit moment. De tijd nemen om deze  onder-
zoekende vragen aan jezelf te stellen komt  er vaak niet van, ondanks de innerlijke behoefte aan rust en bezinning die 
ook, of juist, veel jongeren hebben in deze tijd.  Door een bezinnend programma en mogelijkheid tot deelname in een 
groep aan te bieden, wordt het  aantrekkelijker de tijd te nemen om even bij jezelf stil te staan. 
 

Vijf jongeren studerend in Rotterdam en Utrecht hadden die tijd en moeite genomen en waren zaterdag 18 maart naar 
Doorwerth gekomen. Linking pin is hun studievriend Finn. Finn heeft zijn roots in Arnhem en doet  al enkele jaren mee 
met onze jongerenmeditatie. Samen met hem hebben we  het programma voorbereid. Thema: Eerbied voor mijn gast. 
Afgeleid van het jaarthema van de PKN ‘Aan tafel!’  
 

Een inleidend verhaal en tweegesprekken over gastvrijheid vormden het eer-
ste deel van het programma. Het tweede blok bestond uit lichaamsoefeningen 
en een beeldmeditatie op het schilderij ‘Het laatste avondmaal’ van Leonardo 
Da Vinci in de uitvoering van Andy Warhol, uitmondend in het schilderend 
overbrengen van de opgedane meditatie-ervaring. Deze lange tafelschildering 
en het beeld van het Laatste Avondmaal, kunt u bekijken achter in de kerkzaal. 
Tot slot verdiepten we ons in het beeld van genode en ongenode gasten die 
aan tafel kunnen zitten bij jezelf. 
 

Het was een  heel waardevolle en betrokken bijeenkomst voor deelnemers  en begeleiders. 
 
 
 
Holy Happy Meal  
Een culinaire reis over vijf continenten in 5 gangen in de Ontmoetingskerk 
 

Op zondag 16 april 2022 van 16 tot 19 uur 
 

Elkaar ontmoeten voor een goed gesprek onder het genot van een 
drankje en lekker eten. Kinderen kunnen mee en samen spelen. 
Ongedwongen, gezellig, zinnig, voor alle leeftijden. Van harte no-
digen we jullie uit in de Ontmoetingskerk. Mensen uit de protes-
tantse gemeente, uit de katholieke gemeenschap en alle andere 
mensen die mee willen doen. 
 

Thema is dit keer ‘Reizen vanuit je stoel’.  We lezen een verhaal 
van een reiziger in een draagstoel uit Handelingen 9: 26-40 Filip-
pus en de Ethiopiër. Onze culinaire reis kent 5 gangen en evenveel 
diverse intermezzo’s die variëren van Quiz, zingen , Bijbellezen en 
een goed gesprek. Daar tussendoor nuttigen wij lekkere gerechten 
die doen denken aan de werelddelen die wij bezoeken. 
Wij beginnen om 15.45 uur en gaan om 19.00 naar huis 
 

Wij vragen een vrijwillige bijdrage 
 

 

 
Tot ziens op 16 april 

Iete van Voornveld, Anne Krijger, Gerard van de Kooi, Bart Jan Modderman Jansen Susan Cleveringa en Martin de Jong 
NB opgave bij Iete van Voornveld:  ivosnel@gmail.com of  026-3391695  

mailto:ivosnel@gmail.com
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Running Dinner: Terug van weggeweest! 
 

 
 
Op zaterdag 3 juni    
 
Doel: verbinding tussen jong en ouder door middel van  een avondje ontspanning, lekker eten, genieten van goed 
gezelschap en een goed gesprek. 
 
Hoe werkt het: Het enige dat je mee moet nemen is een fiets of een auto (als fietsen voor u een bezwaar is) en 
eetlust. Je fietst of rijdt met de auto met zijn tweeën of in een groepje van max. 4 personen naar het eerste adres 
in Doorwerth of Heveadorp voor het voorgerecht bij mensen uit de protestantse- of katholieke gemeenschap van 
de Ontmoetingskerk.  Zij hebben speciaal voor de deelnemers iets lekkers gemaakt. Na een tijdje fiets of rijd je 
door naar een ander adres voor het hoofdgerecht. Het diner eindigt in de kerk waar alle deelnemers en koks bij 
elkaar komen voor het nagerecht. Met dieetwensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 
 
Start: 17.30 uur bij de Ontmoetingskerk. Eindtijd: 20.30 uur. 
 
Voor wie:  Jonge gezinnen, kinderen, jongeren, ouders, (oudere) gemeenteleden, hun vrienden en vriendinnen. 
 
Opgave: Voor 25 mei  (individu, tweetal of groepje) via e-mail:  susan.cleveringa@kpnmail.nl  

of telefonisch: Bart-Jan Modderman Jansen 026-4822436  (’s avonds) 
 Susan Cleveringa,  06-22353252 (’s avonds) 

 
Koken of gastvrouw zijn? 
Ook mensen die het leuk vinden een voor- of hoofdgerecht te maken of die juist liever niet koken maar wel gast-
vrouw of gastheer willen zijn bij iemand die kookt, kunnen zich ook opgeven bij Bart-Jan of Susan.  
 
Susan Cleveringa 
Ouderling Vorming en Toerusting/Jeugd 
 
Verdere activiteiten in juni, juli en augustus: 

- Zomermeditatie op locatie in kasteeltuin Hemmen zaterdag 24 juni 

- Viering met groep 8 basisschool De Dorendal vrijdag 30 juni 

- Leesweek van maandag 17 tot vrijdag 21 juli op de Boschhoeve 

- Zomerweek zaterdag 19 - zondag 27 augustus 2023. Meer informatie op pagina 29. 
 

Leesweek op de Boschhoeve 
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Activiteiten in en rond de Ontmoetingskerk 
 

Activiteiten april 
 

 
 

Repareercafé Doorwerth  
Zaterdag 1 april 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 Vespers Raad van Kerken 
Zondag 2 april om 19.00 uur in de Remonstrantse Kerk, Wilhelminalaan 10, Oosterbeek 

 

Thema van deze vesper: VRUCHTEN VAN DE GEEST 
Hoofdstuk 8 van Romeinen is met recht een van de meest geliefde passages van Pau-
lus’ brieven. Deze zondag lezen we Romeinen 8: 1-11. Paulus beschrijft het leven in de 
Geest. Wij moeten een volk zijn dat ‘de hemel op aarde leeft’. Laat die waarheid even 
bezinken. Hoe voelt dat? En hoe kan dat eruit zien? 
 

Iedereen is van harte welkom! 

Koffie met een oortje 
Dinsdag 11 april 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 on-
der 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 

Bijbelkring 
Woensdag 12 april van 14.45-16.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

Iedere tweede woensdag van de maand komen wij bij elkaar om samen een  
Bijbelgedeelte te verkennen. Deze keer zal Asseliena de Haan de leiding hebben. 
Ieders inbreng is belangrijk. Er is ook aandacht voor een gezellige en ontspannen sfeer.  
 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Bijeenkomst Doorwerthse Gemeenschap  
Zaterdag 15 april 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. 
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Holy Happy Meal  
Zondag 16 april van 15.45-19.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 
 

 ‘Reizen vanuit je stoel’. 
 Onze culinaire reis kent 5 gangen en evenveel intermezzo’s die variëren van een Quiz, zin-
gen , Bijbellezen en een goed gesprek. Daar tussendoor nuttigen wij lekkere gerechten die 
doen denken aan de werelddelen die wij bezoeken. Lees ook pagina 23 
 

Vrijwillige bijdrage 
 

opgave bij Iete van Voornveld:  ivosnel@gmail.com of  026-3391695 

Op adem komen 
Donderdag 20 april van 10.00 – 13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

Muziek, verhalen, gezelligheid en een goede maaltijd 
Kom iedere derde donderdag van de maand genieten van muziek, gesprekken en gezelligheid. 
Na het programma gaan we samen aan tafel voor de lunch.  

 

Kosten: € 10,-  op de dag contant te betalen 
Opgave bij Siny van Pijkeren:  06-43900522 

Thee met thema 
Zondag 23 april om 15.30 uur in de  Oude Kerk, Benedendorpsweg 134, Oosterbeek 
 

Felix Nussbaum, ongewild kunstenaar in ballingschap 
In de aanloop naar de 4-5 mei herdenkingen, houdt Josée Claassen in de Oude Kerk een le-
zing over het leven en werk van deze bijzondere kunstenaar. Felix Nussbaum was een Duits-
Joodse man die opgroeide toen het nazisme begin 20ste eeuw in Duitsland oplaaide. Hij leek 
aan het begin te staan van een glorieuze carrière, maar het liep anders. Hij werd balling, on-
gewild. Maar hij bleef schilderen, ongeacht de omstandigheden waar hij in terecht kwam.  
Hij schilderde vaak muzikale taferelen. U hoort daarom óók prachtige muziek.  
 

Vrijwillige bijdrage 
 

Informatie: Marlies Raaijmakers,  m.raaijmakers4@upcmail.nl 

Oecumenische middag 
Woensdag 26 april 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. 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 28 april 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 

mailto:ivosnel@gmail.com
mailto:m.raaijmakers4@upcmail.nl
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Activiteiten mei 
 
 
 
  

4 mei herdenking start in Ontmoetingskerk 
 

Vanuit de Raad van Kerken is de wens geuit om aan de herdenkingen in de Gemeente Ren-
kum op 4 mei, ook een kerkelijke viering te koppelen. Dit jaar zal dit voor de eerste keer zo 
in samenwerking met het 4-meicomite in Doorwerth/Heveadorp georganiseerd worden. 
Lees meer op pagina 22. 
 

Informatie en opgave: 
bij ds. Martin de Jong,  predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl of  06 49840712 

Repareercafé Doorwerth  
Zaterdag 6 mei 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 

Koffie met een oortje 
Dinsdag 9 mei 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 on-
der 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 

Bijbelkring 
Woensdag 10 mei van 14.45-16.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

Iedere tweede woensdag van de maand komen wij bij elkaar om samen een Bijbelgedeelte 
te verkennen. Ook deze keer zal Asseliena de Haan de leiding hebben. 
Ieders inbreng is belangrijk. Er is ook aandacht voor een gezellige en ontspannen sfeer.  
 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden 

Kloosterweekend 2023 

Van vrijdag 12 tot zondag 14 mei zijn wij te gast bij de Zusters Birgittinessen te Weert. 
 

De Oecumenische Kloostergroep, onderdeel van Werkgroep Vorming en Toerusting, orga-
niseert ook in 2023 een weekend. Ds. Martin de Jong en Susan Cleveringa verzorgen het 
programma. 
 

Kosten all-in: 1 persoonskamer € 206,00; 2 tweepersoonskamers€ 186,00 p.p, allemaal met 
eigen toilet en douche. We reizen met eigen auto’s en delen de kosten. 
 

Meer informatie en aanmelden bij Ina Roelofsen:  inaroelofsen39@gmail.com 

mailto:predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.Nl
mailto:inaroelofsen39@gmail.com
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Thee met thema 
Zondag 14 mei om 15.30 uur in de  Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 10, Oosterbeek 
 
Een basisinkomen voor iedereen  

Het verschil in inkomen en bezit is groot in ons land, groter dan velen denken. De laatste 
jaren staat dit onderwerp sterk in de belangstelling, o.a. door het denken van de Franse eco-
noom Piketty. Een basisinkomen voor iedereen (of: een negatieve inkomstenbelasting) is 
een methode voor een gelijkwaardiger inkomen. Het wordt al meer dan 40 jaar door voor-
standers gepropageerd, maar keer op keer krijgt het idee geen vaste voet aan de grond. Is 
het tij nu zodanig gekeerd, dat dit wel gaat gebeuren?  
We kunnen ons geen betere inleider wensen dan Oosterbeker Alexander de Roo, voorzitter 
van de Nederlandse Vereniging Basisinkomen.  
 
Informatie: Leen van Doorn,  leenvdoorn@xs4all.nl  

Oecumenische middag 

Woensdag 24 mei 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 

 

Op adem komen 
Donderdag 25 mei van 10.00 – 13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 
 

Muziek, verhalen, gezelligheid en een goede maaltijd 
Kom genieten van muziek, gesprekken en gezelligheid. Na het programma gaan we samen aan 
tafel voor de lunch. Deze maand op de vierde donderdag i.v.m. Hemelvaatsdag. 

 

Kosten: € 10,-  op de dag contant te betalen 
Opgave bij Siny van Pijkeren:  06-43900522 

Taizévesper  
Zondag 28 mei om 17.00-17.30 uur in de Oude Kerk, Benedendorpseweg 136, Oosterbeek 

 
Er is al een hele tijd geoefend met het zingen van Taizé liederen. De eerste viering in de tradi-
tie van Taizé is dit jaar op eerste Pinksterdag in de oude Kerk van Oosterbeek. 
 
Iedereen is van harte welkom.  

Running Dinner 
Zaterdag 3 juni: 17.30-20.30 uur Start bij de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 6, Doorwerth 
 

Het enige dat je mee moet nemen is een fiets of een auto (als fietsen voor u een bezwaar 
is) en eetlust. U krijgt een voorgerecht op het eerste adres, daarna gaat u voor het hoofd-
gerecht naar het volgende adres. Het nagerecht wordt voor iedereen in de kerk geser-
veerd. Lees op pagina 24 hoe u mee kunt doen. 
 

Opgeven voor 25 mei bij Susan Cleveringa:  vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl  
  of bij Bart-Jan Modderman Jansen 026-4822436 (’s avonds) 

mailto:leenvdoorn@xs4all.nl
mailto:vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
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Zomerweek 2023 
Open je hart voor ….  
 

Van zaterdag 19 - zondag 27 augustus 2023 vieren we voor de derde maal de Zomerweek in de Ontmoetingskerk. 
Een week lang willen we als katholieke gemeenschap De Schakel en als protestantse gemeente Doorwerth/He-
veadorp elkaar en iedereen, die belangstelling en zin heeft,  laten delen in ontmoeting en inspiratie. Onze inspire-
rende vrienden en activiteiten, wijzelf, staan centraal. 
 

Het thema is dit jaar ‘Open je hart voor ….’. Dagelijks kiezen we een andere insteek, zoals: jouw God, jouzelf, jouw 
vreemdeling, jouw aarde. Bij elk dagthema hebben we inleiders en docenten uitgenodigd. Een greep. We begin-
nen de week met een tweeluik van vieringen, op zaterdag en zondag. Het koor van Ineke Jansen, een liturgie-
groep, de voorganger, Gertrudeke van der Maas - partner van Dirk van der Glind, en de kerkzaal zijn de verbin-
dende elementen. Bram Grandia komt met zijn open hart voor de aarde; Bjorn Lous, uit de Postgroei-beweging 
van Paul Schenderling, komt met zijn hart open voor de samenleving en onze toekomst; als muzikale traktaties 
noemen we het zeemanskoor ‘Schip Ahoy’, Henk Lameris en Teun van der Steeg. De dagen beginnen we met och-
tendgebed en sluiten we af met een avondgebed en een vrolijke nazit. De lunch staat onder supervisie van Willy 
de la Croix. 
 

Dankzij een ruime bijdrage van het Missionair Fonds van de Ontmoe-
tingskerk hebben we de prijzen kunnen handhaven, afgezien van de 
inflatiecorrectie. Kortom, reserveer deze week in je agenda, nodig fa-
milie en vrienden (voor een dagje) uit, bedenk wanneer je zelf mee 
wilt werken. 
 
Op donderdag 18 mei willen we ’s middags met een kraam op het Do-
renfest staan. Vanaf die datum zullen folders, programmaboekjes en 
promotiefilmpjes beschikbaar komen. 
 

Voor meer informatie en opgave kunnen jullie ons altijd benaderen. 
 

Carla en Gerhard Bos, Mirjam Salomé, BartJan Modderman Jansen, Hans Straus, Susan Cleveringa, Martin de Jong 
 
 
 

Wij hebben een boom geplant! 
Zondag 12 maart op biddag voor gewas en arbeid én klimaatszondag hebben we in de tuin van de Ontmoetings-
kerk een boom geplant. Dat was een heel bijzondere en mooie ervaring, zo als onderdeel van een viering. 
Ieder kon zijn aandeel hebben in het planten van de boom door  aarde op de wortels te scheppen. 

 
Een boom planten doe je met het oog op de toekomst, als een daad van  hoop 
en vertrouwen. We hopen en vertrouwen dat deze jonge boom – valse Chris-
tusdoorn- de komende jaren zal uitgroeien tot een mooie, volwassen boom 
met een kroon van zacht gevederd blad waarnaar we, al wandelend over het 
pad, met plezier kunnen kijken en ons een schaduwrijk plekje zal bieden om 
onder te zitten. In het kerkblad van december/januari vertelde ik al het een en 
ander over de plannen voor de tuin en wie daar allemaal bij betrokken zijn. 
We noemen dit deel van het tuinplan ‘fase 2’: aanleg pad en 2e terras  
(voltooid) en verdere inrichting en beplanting van de tuin.  
 

De komende maanden gaan we aan de slag met het aanleggen van bloemper-
ken in vloeiende bogen rondom pad en terras, het maken van aantrekkelijke 
zithoekjes tussen de steunberen en het aanleggen van een klein boomgaardje 
aan de westzijde van het kerkgebouw. Daar staan nu al een appelboom, 3 
jonge perenboompjes, een druif en een vijg.  Ook  daar gaan we aantrekkelijke 
borders maken.   

 → Lees verder op pagina 30  
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Verder worden er op het terras nog twee leuke bankjes geplaatst, zodat padbewandelaars op hun rondje rondom 
de kerk daar even lekker kunnen zitten. ‘s Middags is het een heerlijk plekje in de zon! ‘We’ zijn in ieder geval de 
leden van de tuincommissie Odensehuis (Ina Roelofsen, Elvira van Tinteren, Susan Cleveringa) leden van werk-
groep Groen Leven, onder aanvoering van Jan Maarten Hensel – hij stelt zich op deze pagina aan u voor – en zijn 
tuinmensen van o.a. het pop-up plein. Die menskracht is heel fijn; dat hebben we wel gezien en ervaren bij de 
eerste zaterdag in maart toen we aan de slag gingen in de tuin.  In twee uurtjes kan zo een hele hoeveelheid werk 
verzet worden. Het is voldoening gevend werk en ook erg gezellig.  
 

Dus als u/jij zin hebt om ook te komen helpen: van 
harte welkom! We werken één zaterdag in de 
maand in de tuin. De eerstvolgende keer is op za-
terdag 15 april van 10.00-12.00 uur. Neem  zelf een 
tuinschop mee!  
 

Tot slot wil ik  werkgroep Groene Kerk bedanken 
voor het mooie idee van het planten van een boom, 
de Kerkrentmeesters voor de samenwerking en 
Fibbe Home & Garden voor het schenken van onze 
boom. 
 

Tot ziens in onze tuin! 
 

Namens tuincommissie Odensehuis,   
Susan Cleveringa 
 
 
 

Even voorstellen 
 

Ik ben Jan Maarten Hensel , 67 jaar, 40 jaar getrouwd met Gré. We wonen 30 jaar in Doorwerth en hebben 3 zo-
nen, 3 schoondochters  en 5 kleinkinderen met een 6-de op komst. Wij passen 2 dagen per week op. Ik ben gebo-
ren in Amsterdam, Gré in Den Helder. 
 

Ik heb 37 jaar in het bedrijfsleven  
gewerkt. 20 jaar als leidinggevende bij grote bedrijven en 17 jaar als zelfstandige in de coaching en het leveren 
van strategisch advies bij zo’n 120 midden en klein bedrijven in ederland en België. En naast mijn betaald werk 
altijd maatschappelijke functies gehad in besturen. Sinds 2017 geniet ik van pensioen.  
 

Kunst en creativiteit zijn op de la-
gere school begonnen en resul-
teerde tijdens de HBS-B in een 
prijs voor de Verenigde Naties, en 
later in 2014 een prijs in Bologna. 
Ik schilder, maak lino’s, snelle te-
keningen, gouaches, zeefdrukken, 
installaties en beeldhouw. Ook 
doe ik mee aan de Kunstroute. In 
2019 heb ik het pop-up plein mede 
opgezet. En voorzien van bushok-
ken, twee jeu de boules banen en 
een openbare moestuin op 

permacultuur. Het pop-up plein 
houden we elke zaterdag met een 
tuingroep bij. Deze groep helpt nu 
1 keer in de maand de tuingroep 
van de kerk met de tuin. Alle plan-
ten kweek ik zelf. Ik ben voor duur-
zaamheid en hergebruik veel ma-
teriaal, of probeer via sponsoring 
en netwerken aan spullen te ko-
men. Onder het motto LDO, wat 
staat voor: Laden ( van energie) , 
Doen (actie nemen ) en Ontmoe-
ten (elkaar verbinden). 
 

Wat mij aanspreekt bij de kerk is dat zij bezig is met een moderne maatschappelijk draai door het Odensehuis en 
als Groene kerk met het thema duurzaamheid. Mijn kunst kent ook deze draai in maatschappelijke toepassingen. 
En daarin ontmoeten wij elkaar. Bijvoorbeeld met de ontwikkeling van een Odensepad naar het winkelcentrum en 
het tuinontwerp. En het hakken van een beeld in de kerktuin. Ik ben lid van de werkgroep Groen Leven en ben te 
volgen via Instagram gewoon onder mijn eigen naam:  

Jan Maarten Hensel 



 

 

Wij hebben een boom geplant 
Op 12 maart, hebben wij in de kerktuin een boom geplant. 

De Latijnse naam is Gleditsia triacanthos, de Nederlandse naam is Valse Christusdoorn. 

 

Een paar prachtige bloemstukken van Toos op weg naar Pasen  

‘Water, zegen ons’  
 

Moge schoon, helder water  
ons zegenen,  
waterbron of waterval,  
leven in overvloed,  
stromend, reinigend, verfrissend.  
 

Laat ons zuinig zijn  
op door God gegeven water,  
elke druppel koesteren,  
woestijn tot leven brengen.  
 

Jezus, stort het  
leven schenkend water uit  
over de dorre, droge  
woestijn binnen in ons.  
 

Heilige Geest, doordrenk ons,  
doe ons geloof opbloeien,  
reinig ons hart  
en maak ons trouw in gebed. 
 

Jeanette van Olsen  



 

 
 
 

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: 
19 april en 17 mei van 14.00-16.00 uur  
 kerkelijkbureau@ontmoetingskerk-doorwerth.nl   
 026-3333979 keuze 4 (openingsuren) 
 Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth 
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