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Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk december  
 
 
De dienst op 24 december begint om 19.30 uur vanaf 19.15 zingen we Kerstliederen. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Kerstsamenzang  
Zondag 18 december 2022 om 14.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 
 
‘Samen zingen onderweg naar het feest van Kerst’ 
Met medewerking van: Het koor ‘The New Creation’ uit Ede o.l.v. Rob Biersteker. 
Overdenking: Ds. Monique van Zoest. 
 

De collecte bij de deur is voor Save the Children 
 

Namens de voorbereidingscommissie,  
Nel Maassen  

Datum  Voorganger  Uit Organist Bijzonderheden 

04-12-22 Mw. Ds. M. van Zoest  Zetten P. Nijenhuis 2e Advent: Adventsproject* 

11-12-22 Ds. C.F. Klaassen Harderwijk T. v.d. Steeg 3e Advent: Benefiet maaltijd* 

18-12-22 Ds. J.M. de Jong Doorwerth P. Nijenhuis 4e Advent: Top 2000 viering* 

24-12-22 Ds. J.M. de Jong Doorwerth T. v.d. Steeg Kerstavond  

25-12-22 Mw. ds. H.M. Plomp-den Uijl Regneville (Fr) T. de Vries Kerstmorgen 

* lees meer over het Adventsproject en de Benefietmaaltijd op pagina 6 en 7. 
 
 

Datum  Ouderling van Dienst  Welkom Collecte 1 Collecte 2 

04-12-22 Ina Roelofsen Anne Krijger Diaconie Kerk 

11-12-22 Anne Krijger Woutje Vermeulen Diaconie Kerk 

18-12-22 Susan Cleveringa Asseliena de Haan Diaconie Kerk 

24-12-22 Teus de Vries Ina Roelofsen Diaconie Kerk 

25-12-22 B.J. Modderman J. Siny van Pijkeren Kinderen in de Knel* Kerk 

*Lees meer over de bijzondere collectes op de collectepagina’s. 
Zing ook mee op Eerste Kerstdag? Doe mee aan het muzikale tweeluik van Teus en Ronald. Lees pagina 16! 
 
 
 
 
 

Kerktaxi december 

04-12-22 Kees van Alderwegen  026 333 73 21 

11-12-22 Corine van der Made  026 333 80 38 

18-12-22 Margriet Tiemens  026 334 23 17 

24-12-22 Ad Snijders  026 333 27 00 

25-12-22 Aartje Rodermond  026 334 22 39 

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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Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk januari 
 
 
De dienst van 1 januari begint om 10.30 uur 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Nieuwjaarsdag 
 

Dit jaar valt de eerste dag van het jaar op een zondag. Daarom is er op 1 januari een zondags-
dienst in de Ontmoetingskerk. We beginnen wel een half uurtje later voor de Oudjaarvierders 
die heel laat naar bed zijn gegaan.  
 

Deze dienst heeft als thema: Alpha en Omega. Dit zijn de symbolen op onze Paaskaars.  
 

Verder zullen wij bij de koffie naar oud Betuws gebruik een krakeling serveren. 
 
Bart Jan Modderman Jansen  

Datum  Voorganger  Uit Organist Bijzonderheden 

01-01-23 Ds. J. M. Berghuis Wolfheze  P. Nijenhuis Nieuwjaar 

08-01-23 Ds. A.J. de Kwaadsteniet Overberg T. v.d. Steeg  

15-01-23 Gebed om eenheid   Dienst in de Vredebergkerk Oosterbeek* 

22-01-23 Ds. Martin de Jong Doorwerth T. v.d. Steeg Bijbelzondag en Avondmaal 

29-01-23 Ds. A. van Vliet Rhenen T. de Vries  

*Lees het nieuws over de Raad van Kerken op pagina 14. 
 

Datum  Ouderling van Dienst  Welkom Collecte 1 Collecte 2 

01-01-23 Anne Krijger Susan Cleveringa Diaconie Kerk 

08-01-23 Susan Cleveringa Margriet Tiemens Diaconie Kerk 

15-01-23 Dienst in de Vredebergkerk Oosterbeek 
Oosterbeek 

Raad van Kerken Raad van Kerken 

22-01-23 Ina Roelofsen Ton Janssen Een kerk van betekenis* NBG* 

29-01-23 B.J. Modderman J. Carla Bos Diaconie Sirkelslag 

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

01-01-23 Corine van der Made  026 333 80 38 

08-01-23 Ad Snijders  026 333 27 00 

15-01-23 Bart Jan Modderman Jansen  026 482 24 36 

22-01-23 Margriet Thiemens  026 334 23 17 

29-01-23 Reina Pfeiffer  026 334 04 09 
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ZOA steunt Oekraïners bij reparatie van huizen 
Zenuwachtig voor de winter in Oekraïne  
  

De Russen hebben zich uit dit gebied teruggetrokken, maar de schade in de regio Tshernihiv is enorm. De gelijkna-
mige Oekraïense stad - ten noorden van Kiev - en omliggende dorpen werden zwaar gebombardeerd. Reparaties 
aan huizen zijn dringend nodig met een koude winter in het vooruitzicht.  ‘Repareren is een risico’, geeft Kees-Jan 
Hooglander toe. Samen met drie andere collega’s van het Disaster Response Team van ZOA is hij sinds het begin 
van de oorlog bezig met het organiseren van noodhulp in Oekraïne. ‘De kans bestaat dat de Russen terugkomen en 
alles opnieuw kapotgeschoten wordt.   
  

‘Maar als we niets doen, sterven inwoners deze winter van de kou. En dat is geen optie.’   

In de regio Tshernihiv kent de winter temperaturen 
van -20 graden Celsius. ‘Dat is echt serieus’, zegt Kees-
Jan. ‘Van december tot en met februari is het er bere-
koud. We merken aan de inwoners dat ze zenuwachtig 
beginnen te worden voor de winter. Er zijn onder hen 
veel teruggekeerde vluchtelingen. Ze proberen uit alle 
macht een goed onderkomen te vinden voor die koude 
periode.’  
  

Er is haast geboden bij het repareren van de huizen, 
stelt hij. ‘Dat doe je niet in een week. We gaan als de 
wiedeweerga aan de slag.’ Naast tijdsdruk is de be-
schikbaarheid van bouwmaterialen ook een uitdaging, 
vertelt hij. ‘Iedereen wil nu materialen hebben. De 
prijzen stijgen en de voorraden zijn beperkt.’   
  

Cash transfers   
Om de inwoners zo efficiënt en doelgericht mogelijk te 
kunnen helpen bij het herstellen van hun huizen, gaat 
ZOA hen cash transfers aanbieden. Dit werkt op de-
zelfde manier als waarop ZOA al een aantal maanden 
noodhulp verleent aan ontheemden in Zakarpattia. 
 

In Zakarpattia registreert ZOA via kerken de meest 
kwetsbare mensen voor deze hulp van € 70 per per-
soon per maand. Dat bedrag kunnen ze op vertoon van 
een unieke code en hun identiteitsbewijs ophalen bij 
een geldkantoor van MoneyGram. Dit geld besteden 
ze vooral aan medicijnen, voedsel, huur en hygiëne ar-
tikelen.   
  

Voor het herstel van huizen is meer geld nodig. En 
voor het een ook meer dan voor het andere. ‘Wij 

helpen alleen met kleine reparaties, zoals het herstel-
len van daken en het plaatsen van deuren en ramen’, 
legt Kees-Jan uit. ‘Wij kunnen geen complete flatge-
bouwen herstellen.’   
  

Het ZOA team heeft het zo geregeld dat mensen die 
het nodig hebben in één keer 2000 euro kunnen innen 
voor reparatiekosten. ‘Er zijn veel doe-het-zelvers in 
Oekraïne’, weet Kees-Jan. ‘Met hulp van familie en 
vrienden kunnen veel mensen reparaties aan hun ei-
gen huis uitvoeren.’   
  

Om er zeker van te zijn dat het bedrag daaraan be-
steed wordt, krijgen ze het geld in twee tranches: een 
deel om te beginnen met de werkzaamheden en een 
deel als ze halverwege zijn. Ze moeten achteraf ook 
verantwoording afleggen.   
  

‘Natuurlijk zijn we altijd om de tuin te leiden’, zegt 
Kees-Jan. ‘Maar de kans op misbruik acht ik heel klein. 
De mensen zijn zó zenuwachtig voor de winter dat ik 
me niet kan voorstellen dat ze het geld ergens anders 
aan uit zullen geven. De nood is dermate hoog dat ik 
verwacht dat veel mensen heel dankbaar en op een 
goede manier gebruik zullen maken van deze hulp.’   
 

 Twee gebieden   
De komende tijd werkt ZOA dus in twee gebieden in 
Oekraïne: zowel onder ontheemden in Zakarpattia als 
onder inwoners en teruggekeerde vluchtelingen in 
Tshernihiv. ‘Ik denk dat ZOA de komende drie tot vijf 
jaar wel in Oekraïne zal blijven’, zegt Kees-Jan. ‘De si-
tuatie blijft erg moeilijk en de nood is hoog.’   
 

 
Meer informatie:  Zenuwachtig voor de winter in Oekraïne | ZOA 

https://www.zoa.nl/zenuwachtig-voor-de-winter-in-oekraine
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Aan tafel! 
Uitnodiging voor een benefiet maaltijd voor het Adventsproject  

Samen eten is gezellig. Samen eten verbindt.  

  
  

Eerste Advent  

In deze adventstijd voelt en zoekt de Ontmoetingskerk 
verbinding met het volk van Oekraïne dat zo zwaar ge-
troffen wordt. Daarom willen wij in de Adventstijd geld 
inzamelen voor de organisatie ZOA (zie kader). In de 
kerkdienst op 27 november a.s. zal een medewerker 
van ZOA komen vertellen over de achtergrond en 
werkwijze van deze organisatie en op de pagina hier-
naast leest u over het project.  

  

KOMT ALLEN 11 december a.s. 
  

Op de derde Adventszondag nodigt de kerkenraad u uit 
om samen aan tafel te gaan voor Oekraïne.  

 

  

 
  

 
U maakt uw bijdrage € 12,50 (of meer) over op rekening NL21RABO037 37 36 797  
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Doorwerth-Heveadorp onder vermelding van: Aan Tafel voor Oekraïne. 
 

 
 
 
 
 

Hoe kunt ook bijdragen? 
 

Adventspot 
In de hal van de kerk staat de gehele Adventstijd de bekende Adventspot. De opbrengst is 
voor het Adventsproject voor de Oekraïne. 
 

VUL HEM GUL 
 
Bankrekening Diaconie 
U kunt voor dit project ook alleen een gift overmaken op bankrekening  
NL21RABO037 37 36 797 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Doorwerth-Heveadorp 
onder vermelding van Adventsproject Oekraïne. 

  

Wat is ZOA?  

ZOA is een christelijke organisatie en is we-
reldwijd actief en probeert de meest kwets-
bare slachtoffers van oorlogsgeweld te hel-
pen met onderdak, eerste levensbehoeften, 
geld en daadwerkelijk helpende handen. 
Ook op langere termijn. ZOA werkt daarbij 
samen met Oekraïense ondernemers ter 
plaatse. Ook geven zij financiële steun aan 
Oekraïense vluchtelingen in den vreemde.  

  

Meer informatie: www.zoa.nl 

Waar? In de Ontmoetingskerk 

Hoe laat? 12.00 uur na de dienst-en-koffie 

Kosten? € 12,50 maar meer mag ook 

Opgave Vóór 5 december  
bij Siny van Pijkeren  06-43900522 

http://www.zoa.nl/
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Sterke vrouwen baren godenkinderen 
 
Zondag 27 november begint de adventstijd, als start van een nieuw kerkelijk jaar. In dit nieuwe jaar lezen wij uit 
het evangelie van Mattheus. Een jaar lang leggen wij in de liturgie en in het groepswerk onze levens tegen de ver-
kondiging van Mattheus aan. 
 
Mattheus begint zijn evangelie met een stamboom. 
Een theologische stamboom. Het overzicht vertelt 
hoe Gods verlangen naar een goede mensheid zich 
voortzet in de tijd. Het overzicht mondt uit bij Maria 
en Jozef. Maria had besloten zich te voegen naar de 
wil van God en Jozef werd dienstbaar aan haar ver-
langen. 
 

Naast Maria worden ook Bathseba, Ruth, Rachab en 
Tamar genoemd. Alle vier vrouwen, die hun hart 
open houden en zo een goed contact met hun ziel 
(verlangen) hebben, waar God zich als partner aan-
dient. Die vriendschap met God en zijn verlangen 
naar een krachtige, vredelievende mensheid werkt 
zich door en langs conventies en morele en psycholo-
gische gedragspatronen. 
 

Welke kwaliteiten hebben ze en welke keuzes maken 
ze, deze vrouwen? Vanaf vrijdag 18 november zullen 
ze bij ons, bij gemeente-activiteiten, aan tafel kunnen 
verschijnen. Als gasten om te delen in elkaars levens-
verhalen.  

Als we zo in gesprek zijn, leren we beetje bij beetje 
wat het betekent om kind van God te worden, kind 
van de vrede. Recht en vrede kunnen ervaarbaar aan 
ons gedrag ontspruiten. Dit proces kunnen we niet 
beter verbeelden dan met de verhalen van de ge-
boorte van de kleine Vorst van de Vrede. In de om-
gang met hem, leren wij een diepe vrede te ervaren 
en te verspreiden. Niet zozeer als gevolg van onze 
goede inspanningen en intenties, maar meer als ge-
schenk. 
 

God met ons, Immanuel 
 

De gesprekken zullen ons voorbereiden. 
 
Gezegend, zalig, gelukkig Kerstfeest,  
ook in deze, barre, tijden. 
 
Hartelijke groet,  
 
ds. Martin de Jong 

 
 
 

Grondwerk 
Terwijl de tuin rondom het kerkgebouw door inspanningen van het Odensehuis wordt ingericht: wandelpaden, 
herinrichting en een terras aan de westzijde, wordt er in de sociaal-geestelijke tuin van onze gemeente ook flink 
gezaaid en gepoot. 
 

Ik geef u een klein overzicht. 
 

Asseliena de Haan volgt de parttime opleiding HBO Theologie aan de Christelijke Hoge-
school in Ede. Zij doet gedurende twee jaar stage bij ons. Ik mag haar begeleiden. Dat 
vind ik hartstikke leuk en zinnig. Ze komt bijna overal eens kijken en meedoen en vooral 
gaat ze veel pastorale gesprekken voeren. Het Pastoraal Team en ik zullen met u overleg-
gen of u ondersteuning van Asseliena wenst.  
 

Voor mijn eigen nascholing volg ik de cursus ‘Van U is de aarde’. De vraag die centraal 
staat is: hoe gaan kerken met grond om? Naast dat wij inspirerende plekken bezoeken, 
mogen wij ook een eigen project starten of beschrijven. Ik denk aan twee mogelijke pro-
jecten: hoe gaan wij, als kerkgemeente, om met de tuin van de kerk? Hoe kunnen we het 
bewustzijn van onze dorpsbewoners vergroten als het gaat om de verschraling van de 
hei? Met de werkgroep Groen Leven werken we deze lijnen verder uit. 
 

Van 27 december tot en met 1 januari ben ik met verlof. Voor directe pastorale onder-
steuning kunt u bellen met de pastoraatstelefoon 026 3333979, keuze 1. 
 

Graag tot ziens, in het nieuwe jaar, ergens in de tuinen.  

 
Ds. Martin de Jong 
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Twee mooie meditatie activiteiten 

Op de kaft van dit Kerkblad kunt u foto’s bekijken van de Adventsmeditatie en de Herfstmeditatie. U krijgt dan 
een beetje een indruk van wat de deelnemers samen hebben beleefd. Ik neem u mee naar 24 september toen we 
in Oosterbeek de vredeswandeling maakten en naar de Adventsmeditatie op 18 november in de Ontmoetings-
kerk. 
 

Vredeswandeling 
24 september 2022 
 
De herfstwandeling die de werkgroep Vorming en 
Toerusting ieder jaar organiseert valt altijd aan het 
begin of het einde van de Vredesweek die de lande-
lijke Raad van Kerken organiseert. Omdat wij dan in 
onze regio ook de Slag om Arnhem herdenken, is 
deze wandeling bijna als vanzelf een vredeswande-
ling geworden.  
 

Vorig jaar hebben we de White Ribbon walk gelopen 
vanaf de Oude Kerk in Oosterbeek en dit jaar wan-
delden we van het Airborne Museum Hartenstein 
over het landgoed de Hemelse Berg. Daar begonnen 
de Airborne troepen in 1944, in de stromende regen, 
aan de terugtocht naar en over de Rijn.  
 

Dit jaar beleefde ik deze wandeling heel anders dan 
vorig jaar. Na de inval van Rusland in Oekraïne is 
voor mij vrede minder vanzelfsprekend en het veilige 
gevoel, dat ik had is soms ver te zoeken. Daarom 
sprak de tekst van lied 1010 mij ook zo aan*.  
 

En het regende. Ondanks het mooie weer dat was 
voorspeld. We lieten ons echter niet afschrikken en 
liepen in stilte langs de regels van het lied en lieten 
de woorden in alle rust tot ons doordringen.  

Dit lied helpt mij me weer bewust te worden dat wij 
om vrede kunnen (en moeten) bidden en mogen 
smeken of God ons komt redden, maar dat ik ook 
zelf in het geding ben. Als ik zelf niet probeer een 
vredestichter te worden, al is het maar in het klein, 
in mijn relatie, familie, kerk of dorp, gaat de vrede 
niet lukken. Maar ik kan het niet alleen. Dat kan al-
leen maar samen. 
 
 
 

*De twee coupletten van lied 1010 uit het Liedboek leest u 
op de kaft. 

Adventsmeditatie 
18 november 2022 
 
Een bijzonder begin van de Adventstijd. De insteek 
voor het programma was verrassend. Er werden vier 
vrouwen uit de afstammingsreeks van Jezus, van 
Abraham tot Jozef, naar voren gehaald. Twee voor 
mij bekend, te weten Bathseba en Ruth. De andere 
twee minder bekend, te weten Rachab en Tamar.  
 

Nu werden hun verhalen centraal gesteld en waren 
zij geen bijrollen in de geschiedenis van mannen. Alle 
vier hadden zij een kamer in de Ontmoetingskerk in-
gericht, waar wij hun verhaal** hoorden en probeer-
den hun sterke en minder sterke eigenschappen te 
benoemen en onszelf af te vragen wat ons in die ver-
halen raakte. En welk verhaal ons het meeste aan-
sprak.  
 

Tja, hoe moet ik als vrouw anno 2022, na twee femi-
nistische golven en in het Me-too tijdperk aankijken 
tegen de lotgevallen van de voormoeders van Jezus? 
 

Het verhaal van Tamar, dat ik nog niet kende, vind ik 
erg sterk. Tamar voorkomt dat zij slachtoffer wordt 
van het onrecht dat haar schoonvader haar aandoet 
door haar de kans te ontnemen om een kind te krij-
gen. Dat was een vrouwenrecht in die tijd. Als je we-
duwe werd, moest één van de broers van jouw over-
leden man je tot vrouw nemen. Ik denk dat er veel 
moed voor nodig was om het toen tegen je schoon-
vader op te nemen  
 

Toch koos ik voor het verhaal van Ruth. Dat is na-
tuurlijk vooral een verhaal over vrouwen. Een ver-
haal over de trouw en de toewijding van Ruth voor 
haar schoonmoeder Naomi. Ook al moet zij zich in 
haar nieuwe land onderwerpen aan de familieregels. 
Het lot van twee weduwen was in die tijd erg onge-
wis. Dan is het je redding als een welvarend man zich 
over jou en je schoonmoeder ontfermt. En dan mag 
je van mij het lot best een beetje helpen. 
 

Dit was een mooie opmaat naar Advent. 
 

Anne Krijger 
 
 

** deze verhalen leest u natuurlijk in de Bijbel: Tamar in 
Genesis 38, Rachab in Jozua 6. Ruth in het boek Ruth en 
Batseba in 2 Samuel 11 en 12  
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Uit de kerkenraad 
 
Gemeenteochtend inzake aanpassing gebouw wederom uitgesteld. 
Helaas moeten we de gemeenteochtend over de aanpassing van het gebouw wederom uitstellen. Dat betekent 
dat er op 10 december géén gemeenteochtend is. 
 
Dat leg ik graag uit. 
 
Nadat de architect Bauke Verhaagen met nagenoeg alle geledingen van onze kerk heeft gesproken, heeft hij een 
plan gemaakt op basis van de wensen van allen. Dat plan is met enthousiasme begroet door zowel de werkgroep 
Klank Beeld Ruimte als de Kerkenraad en de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. 
 
De volgende stap was het opstellen van reële inschatting van de kosten. Dat hebben we door een bureau laten 
doen, dat hierin gespecialiseerd is. We zijn geschrokken van de hoogte van het totale bedrag. We zullen dus keu-
zes moeten maken. Daarbij willen en kunnen we niet over één nacht ijs gaan, want we spreken over diverse sub-
stantiële verbeteringen waaruit we moeten kiezen.  
 
Zorgvuldigheid boven snelheid, aandacht boven ambitie, wijsheid boven kracht. 
 
Ik vraag om uw begrip voor de vertraging. Ik kan me heel goed voorstellen 
dat u als betrokken gemeenteleden buitengewoon nieuwsgierig bent.  
Tegelijkertijd willen wij u iets kunnen presenteren dat ook daadwerkelijk 
werkelijkheid zou kunnen worden. 
 
Mede namens Hans Straus, projectleider Klank Beeld Ruimte, 
 
Teus de Vries,  
voorzitter kerkenraad 
 
 
 

Wij zijn een Groene Kerk  

Verslag bijeenkomst 6 november 
 

De bijeenkomst van 6 november, met Hannie Luiten, was een succes. We luister-
den naar het inspirerende verhaal van de Vredebergkerk, onthulden (mét cham-
pagne) het bordje bij de deur en we verzamelden op post-its veel ‘groene’ 
ideeën. Dank hiervoor! Want ondanks dat we ons al een ‘groene kerk’ mogen 
noemen, begint het werk nu pas echt. We kunnen aan de slag met de post-its. 
Een greep uit de ideeën:  
 

 ‘Elkaar bemoedigen, gesprekken met elkaar voeren, groene kerkdienst, met el-
kaar doen, themadienst, elkaar op weg helpen, zelfreflectie stimuleren’ 
‘Zonnepanelen, vloerisolatie, ledverlichting, moestuin aanleggen, biologische 
producten gebruiken, sedum begroeiing, energiebalans checken, kachel lager, 
niets verspillen, koken met restproducten, lampen uit’ 

 

Een aantal van deze punten komt aan bod in de verbouwingsplannen van de kerk. 
Maar veel kunnen we zelf doen en deze punten pakken we als werkgroep Groene Kerk 
graag op, te beginnen met een themadienst en in gesprek raken met elkaar.  
 

Vind je het leuk om praktisch en opbouwend bezig te zijn en  aan te sluiten bij deze 
werkgroep? Welkom, we kunnen je hulp goed gebruiken! 
 

Namens de werkgroep Groene Kerk, 
 

Martin, Toos, Joke, Asseliena   

Spreuk Groene Kerk 
 
WAAROM  
AFVAL PRODUCEREN 
 

ALS HET TOCH 
WORDT WEGGEGOOID 

 

Loesje 
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Asseliena en Gerard stellen zich voor 
Er zijn twee mensen die u binnenkort vaker zult zien in en om onze Ontmoetingskerk. Sommigen van u hebben hen 
ongetwijfeld al ontmoet in de Bijbelkring, bij Op adem komen of gewoon op een zondag in de kerk of de koffiezaal. 
Asseliena heeft in de Pinksterdienst belijdenis gedaan en loopt in onze kerk stage in het kader van haar studie The-
ologie in Ede. Gerard is gewoon een keer binnen komen lopen en doet mee met diverse activiteiten. Op 17 novem-
ber heeft hij bij Op Adem komen gekookt! En….hij wordt de nieuwe webbeheerder van onze kerk. 
 

Zij stellen zich zelf aan u voor: 
 

Asseliena 
Even voorstellen – Ik ben Asse-
liena de Haan, moeder van Es-
mijn van 14 en Sam van 12, en 
sinds kort student HBO Theologie 
aan de Christelijke Hogeschool in 
Ede. 22 jaar geleden heb ik aan 
diezelfde school mijn diploma 
Verpleegkunde gehaald. Ik heb 
de afgelopen jaren met veel ple-
zier gewerkt als (wijk)verpleeg-
kundige in de palliatieve en ter-
minale zorg, o.a. bij Buurtzorg, 
Icare en het hospice van de Zinzia 
Zorggroep. 
 

Nu de kinderen wat ouder zijn 
vind ik het fijn om weer een stu-
die op te pakken en nieuwe ken-
nis op te doen. Theologie, pasto-
raal werk, geestelijke verzorging, 
het heeft in mijn werk altijd mijn 
belangstelling gehad. In deze stu-
die krijg ik de gelegenheid om 
verdieping te vinden en mijn ei-
gen geloof in God, en Zijn goed-
heid, aan te scherpen, en soms 
ook te bevragen.  
 

Ik word hierin begeleid door Mar-
tin en ik zal me in de komende 
twee jaar vooral richten op het 
pastorale werk, de erediensten 
en communicatie.  
 

Graag tot ziens binnen de Ont-
moetingskerk, en daarbuiten!

 

 
 

Voor iedereen die nog niet 
weet wie Asseliena en  
Gerard zijn, hebben wij hen 
gevraagd om een foto voor 
bij hun verhaal. 

 
 

Gerard 
Ik wil mij kort voorstellen, ik ben 
Gerard van der Kooij, binnenkort 
65 jaar geleden in Rotterdam 
West geboren in het wijkje waar 
ook tien jaar daarvoor André van 
Duin het levenslicht zag.  
 

Ik heb grote flaporen en luister 
graag naar mensen met hun ver-
halen. Na een studie Politieke 
Wetenschappen in Amsterdam 
heb ik de sprong gewaagd pro-
grammeur in de ICT te worden, 
en heb 31 jaar onafgebroken zo 
gewerkt bij grote bedrijven. 
 

Ik ben verhuisd uit het westen 
naar Doorwerth in 2002 en hier 
woon ik erg fraai. Na een tijdje als 
taxichauffeur voor slechtziende 
kinderen te hebben gereden van 
Apeldoorn naar Grave ben ik be-
gonnen aan vrijwilligerswerk in 
het Odensehuis. 
 

Ik ga aan steeds meer kerkelijke 
activiteiten deelnemen met veel 
plezier. Intussen ben ik aan het 
opstarten om het kerkelijke web-
beheer te leren en goed in te vul-
len. Steeds meer kerkactiviteiten 
betekent ook dat ik jullie allen 
steeds vaker ontmoet en dat doet 
mij goed.  
 

Tot ziens!  

 
 
 

BHV team uitgebreid  
 

Patrick Kuijer heeft aangegeven BHV’er te willen zijn als hij op zondag in de kerk is. In het vorige 
Kerkblad schreven we al dat Hans Straus en Martin de Jong bereid zijn om BHV’er te willen zijn 
als zij op zondag in de kerk zijn. Heel veel dank hiervoor. 
 

We hopen natuurlijk dat hun inzet niet nodig zal zijn.  
 

College van Kerkrentmeesters  
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In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Tijdens 
deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een 
financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kun-
nen doen waar we als kerk voor staan. Tijdens deze 
Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief 
en formulier met het verzoek voor een jaarlijkse fi-
nanciële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer 
op u mogen rekenen. 
 

Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen’. De kerk is niet alleen voor ons maar ook 
voor de generaties na ons van grote waarde. Na een 
aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wijd 
open en daar zijn we dankbaar voor. Daarom is het 
nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we nu en in 
de toekomst van betekenis en 
uitnodigend kunnen zijn voor 
mensen die verdieping en ont-
moeting zoeken. Door vandaag 
te geven, maken we de kerk van 
morgen mogelijk. Alle activitei-
ten staan in het Kerkblad en op 
onze website. Ook in 2023 wil-
len we er voor iedereen zijn die 
de kerk nodig heeft, op wat voor 
manier dan ook. 
 

Daar hebben we uw financiële steun bij nodig. Als 
kerk krijgen we geen subsidie. Uw financiële bijdrage 
is noodzakelijk om te kunnen blijven bestaan. Van-
daar dat we u ieder jaar om een bijdrage vragen. 
Kerkbalans is onze belangrijkste bron van inkomsten. 
Van uw bijdrage moet uw eigen kerk leven. Het 
spreekt voor zich dat we met een ruimhartige bij-
drage meer kunnen realiseren.  
 

Tussen 16 en 20 januari ontvangt u daarom een brief 
met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we 
weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan 
de kerk van waarde blijven voor al haar leden en 
plannen maken voor de toekomst. 

Het zal u bekend zijn dat het lastig is om vrijwilligers 
te vinden voor de vacatures in onze kerk. Om het 
werk van onze vrijwilligers wat makkelijker te maken 
vragen we u vriendelijk om uw huidige e-mail adres 
op het bijdrage formulier te noteren.  
 
Een verandering is dat het nu mogelijk is om uw 
tweede bijdrage voor de diaconie te bestemmen. Vo-
rige jaren was de tweede bijdrage bestemd voor de 
zending. Uw bijdrage aan de Zending blijft van harte 
welkom op bankrekening NL37 RABO 037 37 36 800 
met de omschrijving Zending.  
 
In de week van 16 januari t/m 20 januari 2023 be-
zorgt een vrijwilliger de brief en het formulier bij u. 

Evenals vorig jaar in de Actie 
Kerkbalans, belt de vrijwilliger 
niet aan. Wij verzoeken u om op 
het bijdrage formulier in te vul-
len hoeveel u wilt bijdragen. 
Hierna graag het formulier weer 
in de envelop stoppen met uw 
naam zichtbaar voor het venster 
van de envelop.  
 
Het vriendelijke en dringende 

verzoek aan u is om het ingevulde formulier uiterlijk 
27 januari 2023 bij de vrijwilliger in te leveren. De 
naam en het adres van de vrijwilliger staan op de en-
velop. 
 

Mocht uw voorkeur ernaar uitgaan dat de vrijwilliger 
de brief bij u op komt halen, dan vragen wij u om zelf 
contact op te nemen met de vrijwilliger. Als u wat 
verder weg woont dan zal de postbezorger de brief 
en het formulier bij u bezorgen. 
 

Wij rekenen op uw bijdrage en danken u hier alvast 
hartelijk voor. 
 
College van kerkrentmeesters  
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De kerk als plek van hoop en herstel in Syrië! 
 

‘Herstel van de kerk is herstel van het leven.’  
 
Dat zegt Pamela Shavas en zij woont in de wijk Al Jala in Aleppo. 
Ze studeerde economie en werkt als leerkracht. Daarnaast doet ze 
mee in het zondagsschool -team van haar kerk. De oorlog in Syrië 
heeft haar leven getekend. Pamela ziet er enorm naar uit dat haar 
stad en kerk worden herbouwd. 
 
‘Mijn woonwijk lag midden in de frontlinie. Mortieren vlogen ons 
om de oren, gewapende groepen maakten onze straten onveilig. 
Het was een verschrikkelijke tijd die me nog altijd diep raakt. De 
kerk bood al die tijd hulp: door voedsel- pakketten en medicijnen 
uit te delen, waterputten te boren en onderwijs te geven aan kin-
deren uit arme gezinnen.’ 
 
Alles weg 
‘De oorlog verwoestte niet alleen mijn huis, maar ook het kerkgebouw. Dat had een enorme impact. De vieringen, 
de zondagsschool: alles waar ik zo graag naartoe ging, was niet meer. De bommen hebben alle mooie herinnerin-
gen in één keer weggevaagd.’ 
 
Tekort aan alles 
‘Onze kerk doorstond vele stormen. Al eeuwenlang kent Aleppo een bloeiende Christelijke gemeenschap. Het is 
van levensbelang dat onze kerk wordt hersteld. Een levende kerkgemeenschap levert een positieve bijdrage aan 
de hele samenleving. Het leven is er niet makkelijker op geworden. Ik voel me veiliger nu het geweld gestopt is, 
maar er is een tekort aan alles. Positief  blijven is moeilijk, maar mijn geloof geeft me moed. God heeft me al die 
tijd bewaard. Hij zal ons ook nu de kracht geven onze stad en ons leven te herbouwen.’  
 
Wilt u dit project steunen in Syrië om de kerken weer op te bouwen? Dat kan.  
 
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de ZWO: NL37 RABO 037 37 36 800  of op de rekening van de 
Diaconie: NL21 RABO 037 37 36 797 onder vermelding van ‘kerkbouw Syrië’.  
 
Dank u wel. 
 
Namens de ZWO werkgroep, 
Nel Maassen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Op 9 oktober vertelde Nel Maassen 
ons over de nieuwe actie van de 
ZWO om een project op te starten 
om de kerken ins Syrië te steunen 
bij het herstel en wederopbouw van 
hun kerkgebouwen. Zij deed dat op 
een ludieke manier.  
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Nieuws van de Raad van Kerken  
Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth Heveadorp 
 

Adventsvespers 2022  

 
De vesper verhuist 

Na twee jaar afwezigheid door de Corona-pandemie is de Raad van Kerken Ooster-
beek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp verheugd weer Adventsvespers te kunnen 
verzorgen. Deze zullen dit jaar echter niet plaatsvinden in de Oude Kerk, maar in de 
Trefzaal van de Bernulphuskerk te Oosterbeek.  
 
De eerste drie adventszondagen komen we bij elkaar om stil te staan bij het beeld 
van het Lam Gods. De evangelist Johannes begint zijn evangelie niet bij de geboorte 
van het Kind in Bethlehem, maar bij de doop van de volwassen Jezus in de Jordaan. 
Johannes de Doper noemt Jezus het lam van God, dat de zonde van de wereld weg-
neemt. Wij verwachten dus niet alleen het kind in de kribbe, maar ook Jezus’ offer 

om onze zonden weg te wassen. Het lam, bokje of schaap is een oud-testamentisch beeld. In deze drie vespers 
nemen we u steeds mee naar een ander verhaal over het lam als offer uit de Thora, de eerste vijf boeken van het 
oude testament.  
 

De vespers worden traditioneel op de vierde Adventszondag gevolgd door een Festival of Lessons and Carols. 
 

U bent elke adventszondag om 19.00 uur van harte welkom om met ons mee te vieren. 
 

Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp 
 
 

De Raad van Kerken bestaat ruim 50 jaar  
 

Volgend jaar willen we dit vieren. We hebben vier ideeën, waar u in mee kunt denken en aan mee kunt doen: 
 

- een nieuwe RvK 50-vlag wappert elke eerste week van de maand bij de kerken 
- er komt een tocht langs alle kerkgebouwen, waar lichtjes branden en muziek wordt uitgevoerd 
- er komt een fietstocht langs de Werken van Barmhartigheid in de Gemeente Renkum  

De tocht eindigt met een theatervoorstelling 
- we willen als kerken samen Pinksteren vieren, ergens in de buitenlucht 

 

Informatie en opgave om mee te doen in de organisatie:  
Martin de Jong:  
 
 
 

Gebed om Eenheid 2023 
 
Maar eerst bidden wij op 15 januari 2023 aan het begin van de Week 
van gebed voor eenheid van Christenen in de Vredebergkerk voor de 
eenheid van de Kerk in onze eigen gemeente, de kerk in Nederland 
en voor de eenheid van alle Christenen in de wereld. 
 
De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de Week van gebed voor 
eenheid 2023, komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het 
recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’. 
Het materiaal voor deze gebedsweek werd aangereikt door kerken 
uit de Amerikaanse staat Minnesota 
 
Anne Krijger  
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Samen Delen  
Kerstpakkettenactie Raad van Kerken 
 

Kerstactie Raad van Kerken 
Zeker 15 jaar geleden begon de Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze vanuit de Bernulphuspkerk een Kerstge-
schenk actie. Tot nu toe pakten zij 200 pakketten in voor mensen die het minder hebben dan wij of die in een-
zaamheid Kerst vieren. De verwachting is dat er dit jaar meer pakketten moeten worden ingepakt. Alleen al in 
Doorwerth werden er vorig jaar 70 pakketten uitgedeeld, veelal ingepakt door inwoners uit Oosterbeek en Wolf-
heze. 
 

Kerstactie in Doorwerth 
Een aantal jaar geleden organiesserde de Ontmoetingskerk sa-
men met de Duoshop een kerstballenactie. Ongeveer drie jaar 
geleden is die actie gestopt. In januari 2022 is onze diaconie 
benaderd om in te stappen in de Kerstactie van de Raad van 
Kerken en ik ben tussenpersoon geworden vanuit de Diaco-
nie/Schakel in Doorwerth naar de Raad van Kerken. Hoofdcoör-
dinator is Frans Kappen. Op dit moment zijn er voldoende in-
pakkers. Daarom ben ik nu druk bezig met automobilisten voor 
de bezorging (met een praatje) van de pakketten. Dit alles is op 
zaterdag 17 december in de middag. 
 

U kunt meedoen 
Het is een geschenkactie die o.a. gesubsidieerd wordt door de Raad van Kerken. Gemeenteleden worden echter 
opgeroepen om producten – goed verpakt, in potjes, in plastic flessen - beschikbaar te stellen. B.v. fruit in blik, 
kersen op sap, shampoo, luxe zeep, (alcoholvrije) dranken, verpakte chocolade, bifi worstjes enz. Het gaat dus om 
luxere artikelen. Bovenstaande producten kunnen vanaf 12 december worden ingeleverd tijdens ‘Open Kerk’ 
uren. 
 

Deze actie heeft niets met de Voedselbank te maken. De Voedselbank heeft eigen uitgifte en acties. 
 

Bart Jan Modderman Jansen 
 026-4822436 (’s avonds) 
 
 
 

Zin in een kort muzikaal kerstproject? 
 
 

Op 17 en 25 december organiseer ik samen met mijn 
goede vriend en muzikaal genie Ronald van Eunen 
een muzikaal tweeluik waarin we kerstliederen (Ne-
derlands, Frans, Engels, eenstemmig en meerstem-
mig) instuderen en uitvoeren. 
 

Zang ervaring is niet noodzakelijk. Positieve energie is 
fijn, ongelovig, gelovig spiritueel: Alle overtuigingen 
of juist geen overtuiging, 12 jaar of 82 jaar jong: ie-
dereen is welkom. 
 

Twijfel je? Ronald en ik garanderen je dat je zowel za-
terdag als zondag 25 december met meer energie 
naar huis gaat dan waarmee je bent gekomen.

 

 

Programma: 
 

Zaterdag 17 december van 10.00 tot 17.00 uur  
Zangdag (koorrepetitie) uiteraard met lunch 
 

Zondag 25 december van 9.00 tot 12.00 uur 
Uitvoering  in de Kerstmorgen viering 
 

Teus de Vries 
 

 
Locatie Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

Geef je op bij Lieneke Schuitemaker:  06-81717594 of  bladgoud@antenna.nl 
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Collecte nieuws 
 

Diaconie  Kerkrentmeesters 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
De Diaconie heeft de volgende giften ontvangen: € 25 op 10 oktober en € 200 op 25 september 
 
Uit een nalatenschap uit 2021 heeft de diaconie € 1500 ontvangen  
 
Dank ! 

 
 

Bijzondere collectes 
 
Eerste collecte 

Kinderen in de Knel 
Kerstmorgen 25 december  
 

Hulp aan gestrande kinderen op de vlucht  
Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken, krijgen niet het welkom waar ze 
op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het 
uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. 
 

Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingen-
kinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan 
vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papie-
ren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en 
kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene onder-
steunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en compu-
terlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt 
kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.  
 

Meer informatie op  www.kerkinactie.nl/kerst  
 
 

Eindejaarscollecte  
 

Aan het eind van het jaar vragen we u om een extra gift voor het voortzetten van al ons mooie werk in het nieuwe 
jaar. Uw bijdrage komt ten goede aan een bestemming of activiteit die de Kerken-
raad zorgvuldig uitkiest. We vragen u om uw bijdrage voor de Eindejaarscollecte 
2022 over te maken op  bankrekening NL85 RABO 037 37 11 395 ten name van 
Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp. Graag in de rubriek Omschrijving 
of Mededeling Eindejaarscollecte vermelden.  
 

Bij voorbaat danken we u hartelijk voor uw steun.  
 

College van Kerkrentmeesters  

Datum Bestemming Bedrag 

18-09-22 Kerk € 62,10 

02-10-22 Kerk & Israël € 42,50 

09-10-22 Kerk € 64,65 

16-10-22 Kerk € 38,55 

23-10-22 Kerk € 68,90 

30-10-22 NVBG € 65,90 

06-11-22 Kerk € 59,35 

13-11-22 Kerk € 95,90 

Datum: Bestemming: Bedrag 

02-10-22 Diaconie €   41,10 

09-10-22 Kerkopbouw in Syrië € 239,85 

16-10-22 Beter inkomen boeren Indonesië €   62,30 

23-10-22 Diaconie €   83,15 

30-10-22 Diaconie €   73,25 

06-11-22 Zambia - Thijs en Marike Blok €   62,85 

13-11-22 Diaconie € 122,15 

20-11-22 Hospices € 152,25 

http://www.kerkinactie.nl/kerst
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Bijzondere collectes januari 
 
Eerste collecte 

Een Kerk van betekenis 
Zondag 22 januari 
 
Missionair werk 
 
Lang leve de dorpskerk 
Bijna elk dorpsaanzicht in ons 
land wordt gekenmerkt door een 
kerktoren. Het tekent de rol die de 
kerk vanouds in het dorp heeft: 
middelpunt van de samenleving, 
ook vandaag de dag nog. 
Dorpskerken hebben, onder meer 
door hun diaconale activiteiten, 
een maatschappelijke functie. 
 

 
De Dorpskerkenbeweging van 
de Protestantse Kerk biedt kleine 
gemeenten een platform waar zij 
ervaringen delen, ideeën opdoen 
en elkaar inspireren en motiveren 
om van betekenis te zijn in hun 
omgeving. 

Tweede collecte 

Bijbelzondag 
Zondag 22 januari 
 
NVBG 
 
We hebben er voor gekozen  
om Bijbelzondag te vieren op  
22 januari 2023. We willen daar-
mee aansluiten bij de ‘Zondag van 
Gods Woord’ die altijd op de derde 
zondag van het jaar (dus de derde 
zondag na Driekoningen) gevierd 
wordt. 
 
Het thema voor Bijbelzondag 2023 
is: ‘Over jou staat geschreven’. Een 
van de teksten daarbij is Psalm 
139. De dichter laat zich met ver-
wondering uit over de nabijheid en 
de zorg van God. 
 
Geef voor de Bijbel! 
Miljoenen mensen kennen de rijk-
dom van het hebben van een ei-
gen Bijbel nog niet. Een Bijbel is 
voor hen te duur of hij is nog niet 
vertaald in hun eigen taal. Soms 
zijn Bijbels helemaal niet (meer) 
beschikbaar, vanwege de politieke 
situatie of oorlog. 

Tweede collecte 

Sirkelslag 
Zondag 29 januari 
 
Jeugd en jongeren 

 
Nederland speelt sirkelslag 
Sirkelslag is het grootste en 
spannendste interactieve 
spel tussen kindergroepen en 
jeugdgroepen uit protestantse 
gemeenten in heel Nederland. 
Elk jaar opnieuw strijden 
jongerengroepen voor de 
hoogste score bij dit interactieve 
bijbelspel, dat gemaakt is door 
de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag 
staat altijd een Bijbelverhaal 
centraal. Jongeren gaan zo op 
een ongedwongen manier met 
geloofsonderwerpen aan de slag. 
Voor kerken is Sirkelslag een 
mooie kans om hen betrokken te 
houden. 
 

 
 
 

Avondmaalscollectes 2023 
 
Daklozen opvang Het Kruispunt 
Hoe zorg je er als kerken voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? 
Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? In 
onze regio doet de Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp 
mee aan het kookproject voor dak- en thuislozen van het Kruispunt in Arnhem. 
Twee keer per maand kookt een kookploeg uit de gemeente Renkum. Omdat ook 
de boodschappen betaald moeten worden, wordt de opbrengst van deze collec-
tes gebruikt voor lekkere maaltijden in het Kruispunt. Maar u kunt er ook zelf 
gaan koken! Want de kookploegen van de Raad van Kerken zoeken vrijwilligers. 
 
 
Meer lezen:  www. stichtingkruispunt.nl  

https://stichtingkruispunt.nl/
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Nieuws van de Diaconie 
 

Hartelijk dank 
Via deze weg wil ik Janneke Nieuwenhuis en Henk Gerritsen nogmaals heel hartelijk danken voor alles wat ze voor 
onze Diaconie gedaan hebben. Er was veel te doen en het was soms ook moeilijk. 
 

Diaconale medewerkers 
Nieuwe diakenen konden we niet vinden. Er zijn meerdere gemeenteleden gevraagd. Maar ik ben heel dankbaar 
en blij dat er 5 oud diakenen bereid zijn gevonden om diaconaal medewerker te worden. Ria Hendriksen, Reina 
Pfeiffer, Woutje Vermeulen, Hans Jansen en Harke Cleveringa.  
 

Harke is, nadat hij gestopt was als diaken, de financiële taken blijven doen. Hiervoor zijn wij hem ook heel dank-
baar. Een deel van deze taken wil hij nog blijven doen. Het andere deel wil Reina gaan overnemen. Hans zal de 
diaconie vertegenwoordigen bij de ZWO en het Diaconaal Platform. Henk Gerritsen wil voorlopig een deel van het 
secretariaat vanuit huis gaan doen. Zo hopen we samen de diaconale taken te kunnen blijven doen. 
 

Aan tafel 
Zoals u hieronder kunt lezen gaan we weer een stamppotmaaltijd organiseren. We hopen dat weer velen van u 
hierbij willen zijn. Aangezien de kosten van een busreis erg hoog zijn, gaan we deze niet meer organiseren. Mis-
schien volgend jaar een andere maaltijd. 
 

Uw diaconie  
 
 
 

Energiegeld delen 
‘Door energiegeld te delen helpen we anderen de winter door’ 
 

Energienoodfonds 
Om die mensen hulp te bieden die geconfronteerd worden met te hoge energiekosten en die bij de overheid tus-
sen wal en schip vallen, is de initiatiefgroep Energiegeld Delen van het Interkerkelijke Diaconaal Platform Renkum 
een Energienoodfonds gestart. 
 

De werving voor het Energienoodfonds is inmiddels gestart en dit heeft al een aantal donaties opgeleverd. Het 
doel is mensen die een hulpaanvraag doen zo eerlijk en goed mogelijk te helpen. Naast het geven van een donatie 
wordt er ook gekeken of mensen geholpen kunnen worden om maatregelen te nemen die leiden tot een lager 
energieverbruik. De initiatiefgroep werkt hiermee samen met de gemeente Renkum. 
De initiatiefgroep Energiegeld Delen doet een beroep op alle inwoners van de gemeente Renkum, die de tege-
moetkoming van de landelijke overheid niet nodig hebben, om (een deel van) dat bedrag te doneren aan het 
Energienoodfonds. 
 

Wanneer blijkt dat de opgebrachte gelden van het Energienoodfonds niet volledig gebruikt worden, is besloten 
het resterende geld te doneren aan de Voedselbank Neder-Veluwe. 
 

Maak uw gift over naar rekening NL63 RABO 0373 740 212 t.n.v. Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum  
o.v.v. Energienoodfonds. 
 

Te hoge energiekosten en ondersteuning nodig? 
Informeer eerst bij de gemeente of u in aanmerking komt voor be-
paalde toeslagen of regelingen. De overheidsmaatregelingen wijzi-
gen geregeld, het kan handig zijn om na een eerste afwijzing later 
nogmaals te polsen of u in aanmerking komt. Mocht de gemeente 
u niet kunnen helpen, ga dan naar de Rechtswinkel of Renkum 
voor Elkaar om een beroep te doen op het Energienoodfonds. Een 
aanvraag voor hulp kan via energie@noodfondsrenkum.nl 
 

Uw diakenen  
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Stamppotmaaltijd  
donderdag 2 februari 2023!  
 

In 2023 nodigt de diaconie van de Ontmoetingskerk alle gemeenteleden vanaf 70 
jaar(met of zonder partner) uit voor een stamppotmaaltijd op 2 februari. Ook de 
leden van de Schakel zijn van harte welkom. 
 

Wij starten vanaf 16.00 uur in de Ontmoetingskerk met een drankje en gaan daarna 
gezellig aan tafel. Om ongeveer 18.30 uur sluiten wij de maaltijd af. 
 

Wij vragen net als vorig jaar een eigen bijdrage van € 17,50. U kunt dit bedrag overmaken naar de bankrekening 
van de Diaconie NL 21 RABO0 37 37 36 797, t.n.v. Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp, onder vermel-
ding ‘stamppotmaaltijd’. 
 

U kunt zich opgeven bij Siny van Pijkeren, telefoon 06-43900522. 
Graag opgeven voor 28 januari 2023! 
 

Heeft u geen vervoer? Laat het ons weten, dan wordt u opgehaald. 
 

Eet u liever vegetarisch, dan kan dat ook. 
 

Namens uw diaken en diaconaal medewerkers 
Siny van Pijkeren 
 
 
 

Loslaten 
 
Om los te laten is liefde nodig. 
 

Loslaten betekent niet dat ’t me niet meer uitmaakt, 
Het betekent dat ik  
het niet voor iemand anders kan oplossen of doen. 
 

Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer, 
Het is het besef dat ik de ander ruimte geef. 
 

Loslaten is niet het onmogelijk maken, 
maar het toestaan om te leren van menselijke  
consequenties. 
 

Loslaten is machteloosheid toegeven, 
hetgeen betekent dat ik het resultaat niet in handen 
heb. 
 

Loslaten is niet proberen om een ander te veranderen 
of de schuld te geven. 
Het is jezelf zo goed mogelijk maken. 
 

Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om. 
 

Loslaten is niet oordelen,  
maar de ander toe te staan mens te zijn. 
 
Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles be-
heersen, 
maar het anderen mogelijk maken  
hun eigen lot te bepalen.

Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen, 
Het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen 
te zien. 
 

Loslaten is niet ontkennen,  
maar accepteren. 
 

Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten,  
maar elke dag nemen zoals die komt. 
En er mezelf gelukkig mee prijzen. 
 

Loslaten is niet anderen kritiseren of reguleren, 
maar te worden wat ik droom te zijn. 
 

Loslaten is niet spijt hebben van het verleden, 
maar groeien en leven voor de toekomst. 
 

Loslaten is minder vrezen en meer beminnen. 
 
 
 
 

Nelson Mandela 
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Kerkelijk Bureau 
Open op 21 december 2022 en 18 januari 2023 
 

Overleden  Vertrokken naar 

A.C. Vermeulen Doorwerth Thom Veldhuis Delft 

    

Ingekomen Afgemeld 

G.W. van der Kooij Doorwerth H.H. Welleweerd Doorwerth 

S. Heuvelman Heveadorp J.J. Plaisier Doorwerth 

E.F.G. Boelens Doorwerth W.C. Plaisier - Kristelijn Doorwerth 

H. Kuijten - Zitman Buren (gld) S.C. Zeeman - Duringhof Doorwerth 

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

Martijn van den Andel,  
Kerkelijk Bureau 
 
 
 

In Memoriam Ad Vermeulen 
 

In het bijzijn van Woutje en hun kinderen, Mariska, Bianca en Sebastiaan, is Ad op dinsdag 18 oktober jl. in alle 
rust in geslapen.  
 

Ad werd op 31 januari 1947 geboren in Klundert, Noord-Brabant, en groeide op in een liefdevol gezin met zijn ou-
ders, broer en 2 zussen. Na de lagere en middelbare school is Ad de koksopleiding gaan volgen. Een beroep dat hij 
met hart en ziel uitoefende. Zo werkte hij bij verschillende instellingen en bij de NCRV als gastheer. In het Streek-
ziekenhuis in Bennekom, waar hij als dieetkok werkte, leerde hij Woutje kennen. Na hun trouwen hebben zij 2 
jaar in Renkum gewoond. 
 

Ad en Woutje kwamen in 1977 in Doorwerth wonen met hun groeiende gezin aan de Mecklenburglaan. Al vrij 
snel werd Ad gevraagd als Jeugdouderling in Doorwerth. Een ambt dat hij met veel passie uitvoerde. Ook tijdens 
het proces van Samen Op Weg.  
 

Als hoofd keuken heeft hij vele jaren op de Hemelse Berg en Oranje Nassau ’s Oord gewerkt. In zijn vrije tijd ver-
zorgde Ad regelmatig etentjes, zo ook voor gelegenheden in onze kerk. Van stamppotmaaltijden tot warme en 
koude buffetten. Menigeen zal zich dat herinneren.  
 

Toen hij in 1999 een hartstilstand kreeg, maar gelukkig gereanimeerd kon worden, was het voorbij met het 
drukke leven, het altijd klaar staan voor anderen. Woutje heeft vanaf die tijd met al haar liefde en zorg Ad om-
ringd. Zo ook hun kinderen en kleinkinderen. Zijn gezondheid liet regelmatig te wensen over. Maar herstelde dan 
toch weer enigszins. Tot in 2018 herstel niet meer mogelijk was. Ad kreeg leukemie. Gelukkig hebben ze als gezin 
deze laatste jaren ook nog kunnen genieten samen.  
 

Ad mocht 75 jaar worden. 
 

Siny van Pijkeren 
 
 
 

Lieve gemeenteleden, 
Hierbij wil ik jullie heel hartelijk danken voor de vele reacties,  kaarten en andere 
blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve Ad.  
Deze aandacht heeft Ad en mij veel steun gegeven. 
Nogmaals heel veel dank daarvoor. 
 
Woutje Vermeulen 
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Bedankt voor de bloemen en meer  
 
Ad en Toos Snijders hebben Jeanne van der Harst een bloemetje gebracht, namens de kerk 
Met de bekende kaart met handtekeningen. 
Ze was er erg blij mee en bedankt allen. 
 
Redactie 
  

Bedankt voor de mooie bloemen! 
 

Na mijn ziekenhuisopname met een dubbele longontsteking afgelopen zomer ontving ik vanuit de kerk een 
prachtige hangmand met bloemen. En een kaart met alle vertrouwde namen van de gemeente.  
Heel erg bedankt daarvoor. Tijdens mijn herstelperiode heb ik ervan genoten, tijdens de vele keren in de zo-
mer, buiten in de tuin.  
 

Lieneke Schuitemaker 

Beste/lieve gemeenteleden, 
 

Heel hartelijk dank voor alle kaarten, de warme aandacht en liefdevolle steun 
die wij van u/jullie hebben ontvangen bij het overlijden van Teun.  Hoewel de 
dienst in Dodewaard heeft plaatsgevonden, heb ik mij, als gemeentelid, erg 
verbonden gevoeld met u/jullie allemaal.  
 

Evelien Geluk 

In oktober mocht ik op een zondag de bloemen en de kaart ontvangen. Hartverwarmend! Inmiddels gaat het 
weer beter met mij en hoop ik dat de spierreuma van voorbijgaande aard is. 
 

Bedankt! 
 

Teus de Zwart 

Lieve mensen van de Ontmoetingskerk, 
 

Nog hartelijk dank voor de prachtige bloemengroet die Henrieta mij na de 
dienst op 23 oktober namens u kwam bezorgen. Na een tamelijk ingewik-
keld verblijf in het ziekenhuis heeft het gevoel van verbondenheid met u 
allen mij heel goed gedaan. 
 

Voor nu hartelijk gegroet, 
 

Jan Willem Flach 

Beste gemeenteleden, 
 

Na mijn heupoperatie bracht Aartje Rodermond mij een plantje met een mooie kaart, namens U allen. 
Blij verrast was ik en bij deze een woord van dank. 
Met een hartelijke groet, 
 

Ineke Westplat 

Hartelijk dank voor de bloemen die we van de gemeenteleden van de Ontmoetingskerk mochten ontvangen.  
Zo maar … , een volkomen verrassing voor ons in onzekere tijden. 
 

Met u allen hebt u ons nieuwe moed gegeven om met meer vertrouwen de nabije toekomst tegemoet te zien. 
 

Freek en Atje Nijeboer 

31 oktober mocht ik mijn 91ste verjaardag gedenken met alle kinderen, kleinkinderen en mijn eerste achter-
kleinkind die net te voren in onze familie werd geboren, een heel bijzonder kadootje, een kleine boy! 
 

Met de vele mooie kaarten en felicitaties van u allen werd het voor mij een dag van ‘dank!’ 
 

Wens u allen mijn hartelijke groeten en Gods zegen.  
 

Geertje Struik-van Dijk. 
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Ook Jezus groeide op in een samengesteld gezin 
Bron:  www.bijbel.nl Bijbelblog geplaatst op 11 juni 2022 ter ere van Vaderdag 
 
De Bijbel is hoogst actueel. Waar tegenwoordig veel kinderen na de scheiding van ouders, opgroeien in een samengesteld ge-
zin, gebeurde dat in de Bijbel ook al. Denk aan aartsvader Jakob, vader van een gezin met kinderen van zijn twee vrouwen en 
twee bijvrouwen. Niet dat dat nu zo´n succes was, er waren hevige conflicten tussen de verschillende vrouwen en kinderen. 
Ook Jezus groeide op in een soort samengesteld gezin, tenminste, als we het Bijbelse verhaal van een maagdelijke geboorte 
letterlijk opvatten. 
 
Kathedraal 
Toen mijn kinderen klein waren, dacht ik dat het goed was 
om hun in de zomervakanties kennis te laten maken met 
de grote Franse kathedralen. Echt van harte ging dat niet, 
want zo’n oude kerk is toch reuze saai. Maar als ik hun be-
loofde dat ze een kaarsje mochten aansteken, wilden ze 
wel. Maar voor wie of wat steek je dan een kaarsje aan als 
rechtgeaarde protestant? Het heilig sacrament – de hostie 
– viel voor mij af. Ook met Maria heb ik niet zoveel. Al snel 
liet ik ze zoeken naar de heilige Jozef, de man van Maria. 
Maria werd zwanger van de heilige Geest en vervolgens 
nam Jozef de vaderrol op zich. Die verdiende wel een 
kaarsje. 
 
Oude man 
Veel mensen denken bij Jozef aan een oude man, want zo 
wordt hij in de kunst meestal afgebeeld. Eerlijk gezegd 
geeft de Bijbel daar weinig aanleiding voor. Natuurlijk: als 
Jezus actief wordt als Hij zo´n dertig jaar oud is, wordt er 
wel over Maria gesproken, maar niet over Jozef. Die is dus 
misschien wel overleden, maar betekent dit dat hij bij de 
geboorte van Jezus al oud was? Gezien de gemiddelde le-
vensverwachting in zijn tijd is het niet gek als Jozef de vijf-
tig niet gehaald zou hebben. Nee, de afbeelding van Jozef 
als oude man heeft een andere achtergrond. Al vroeg in de 
kerkgeschiedenis ontstond een grote verering voor de hei-
lige maagd Maria. Na verloop van tijd werd niet alleen ver-
ondersteld dat zij maagd was bij de verwekking van Jezus, 
maar ook bij de geboorte en zelfs daarna. Bij zo´n eeuwig-
durende maagdelijkheid paste geen viriele Jozef. Dan liever 
een oude baas ernaast.  
 
 
 

Vlucht naar Egypte 

 

Halfbroers of neven? 
Voor goede Bijbellezers bleef die veronderstelde eeuwig-
durende maagdelijkheid altijd wel een probleem. Jezus had 
toch broers en zussen? Creatieve theologen beargumen-
teerden dat het woord ‘broer’ ook ‘neef’ kon betekenen. 
Anderen veronderstelden dat Jozef die kinderen uit een 
eerdere relatie had. Die zou je broers van Jezus kunnen 
noemen, zonder dat de maagdelijkheid van zijn moeder in 
de problemen kwam. Echt geloofwaardig was dat natuurlijk 
niet. 
 

Geweldige vader 
Over het vaderschap van Jozef weten we erg weinig. Mis-
schien ken je deze ietwat foute grap: Jozef is in zijn timmer-
werkplaats en slaat per ongeluk met zijn hamer op zijn 
duim. Even later komt Jezus binnen: ´Vader, u had geroe-
pen?´ 
Wel opgetekend is het verhaal van de jonge Jezus in de 
tempel, die zomaar achterblijft bij de geleerde mannen. 
Zijn ouders missen hem niet direct, maar even later slaat 
de schrik hun om het hart. Welke vader herkent die emotie 
niet? 
Het is dus wel gissen naar hoe Jozef zijn vaderrol precies in-
vulde. Maar ook als hij een samengesteld gezin had, moet 
Jozef toch op een geweldige manier voor Jezus een vader 
zijn geweest. Als Jezus een slechte band zou hebben gehad 
met zijn ´bonusvader´ zou Hij volgens mij nooit op het idee 
gekomen zijn om over God te spreken als zijn hemelse Va-
der. 
 

Kortom, Jozef was ongetwijfeld een heel goede vader voor 
Jezus en zijn andere kinderen. Een vader die ook nog eens 
vanaf het begin onvoorwaardelijk achter zijn vrouw heeft 
gestaan. Ik zie Jozef dan ook als een boeiend voorbeeld 
voor alle gezinnen, samengesteld of niet, op deze Vader-
dag. 
 

Dr. Tjaard R. Barnard 
Remonstrants predikant te Rotterdam 

http://www.bijbel.nl/
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Columnpje  
 
Even stilstaan 
 
Laten we het nu toch maar eens over God hebben. Hoog 
tijd, want al maanden melden zich nieuwe crises op het 
wereldtoneel. Beklemmende berichten van allerlei slag en 
soort doen een dringend beroep op ons geweten, op ons 
denkvermogen en op ons geld. 
 
En voor ik het weet zit ik weer van die benauwende scena-
rio’s voor de toekomst te ontwerpen. Van het soort waar 
ik nog meer rimpels van krijg dan ik al heb. En hoor ik me-
zelf van die zinnen zeggen die ik vroeger, toen ik nog jong 
was, alleen van oude mensen hoorde. Van die zinnen die 
mij in dat vroeger van mij ook al zo deprimerend in de oren 
klonken: hoe zal het gaan met onze kinderen, met onze 
kleinkinderen, met de wereld? En met mijzelf? Dat laatste 
komt er doorgaans pas als laatste uit; ik hoor natuurlijk 
eerst aan anderen te denken. Maar het komt wel, en hoe.  
  
Maar als ik nu teruglees wat ik heb geschreven, merk ik in-
eens dat het alleen maar over onszelf, over mij gaat. Over 
mijn zorgen, over mijn  angsten, over mijn onmacht. Ik bid 
om vrede. En om wijsheid voor politici, om wijsheid voor 
mijzelf: Heer, geef wijsheid, Heer geef vrede. Want zelf 
krijg ik die niet voor elkaar. En als een klein kind denk ik: 
laat God het dan alsjeblieft maar opknappen. Daar is Hij 
God voor. God is toch de Almachtige? Help! God!  
Ja, ik word wel een dagje ouder, maar het kleine kind dat 
om pappa en mamma roept, staat zomaar weer op, hoe-
wel ik echt al een grote jongen ben.  
 
En dus denkt, roept, schreeuwt dat kind zich tot God. Want 
die zorgen die ik me maak zijn geen onzin. Ze zijn me te 
groot. Ze gaan zelfs over grote, wereldomspannende geva-
ren. En wat vraag ik dan van God? De oplossing van de el-
lende die uit mensenhanden komt en die mensen vervol-
gens niet meer in de hand kunnen houden?  
 
Misschien moet ik van de andere kant beginnen te denken. 
Van de kant van God. En om te beginnen moet ik me van 
Hem natuurlijk geen beeld maken, ook geen denkbeeld. 
Want van godsbeelden komt alleen maar ellende. Voor we 
het weten denken we dat, bij voorbeeld, ons verslingerd 

zijn aan economische groei, onze hunkering naar vermaak 
en glorie, Godsgeschenken zijn. En ook, nota bene, ons 
goede recht.  
 
Nee, om te beginnen dat alles loslaten. Lege handen dur-
ven hebben. Om te beginnen dus met grote schroom, om-
dat ik bij God verdriet zie. Omdat ik bij Hem eenzaamheid 
zie, omdat Zijn mensenkinderen hem in de steek laten.  
 
Er staat een oud verhaal in de Bijbel. Het is het verhaal van 
de zondvloed, die alle leven op aarde zal vernietigen. Van-
wege dit: …. de boosheid des mensen, die groot is op 
aarde. … 

Te groot voor woorden.  
Te groot voor die aarde.  
Geen redden meer aan.  

 
En het gaat over Noach, de mens wiens naam Troost bete-
kent. 1  
 
Zoals alle Bijbelverhalen gaat ook dit natuurlijk niet over 
iets van vroeger. Het gaat over ons, over onze wereld. Het 
gaat over nu. Voor die boosheid van de mensen hoef je al-
leen de krant maar te lezen. En dat het God berouwt dat 
Hij de mens heeft gemaakt, kan dan geen verrassing zijn. 
En lees dan eens met aandacht vooral dat zinnetje erna, 
dat zinnetje waar je bijna geen adem bij durft te halen: ….. 
en het smartte Hem in Zijn hart.2 

 
God wil daarom de wereld overgeven aan de vernietiging. 
En dat zàl ook gebeuren. Op één kans na: daar is Noach, 
van wie wordt gezegd dat hij een rechtvaardige was. En 
omwille van wie er nog licht voor de wereld over blijft, te-
gen alle duisternis in.  
 
Wat ik me bij dat woord rechtvaardig precies moet voor-
stellen, weet ik niet. Maar ik denk dat het hiermee moet 
zijn begonnen: met Noachs schroom voor God. Met zijn 
mededogen met God, waar hij met lege handen bij stond.  
En ik denk ook dat God ontroerd werd door die ene mens. 
Dat die zijn enige troost was in leven en sterven. Misschien 
heeft de Allerhoogste wel gehuild. Even.  

HJN 
 
 
1 lees het maar eens na. Het staat in Genesis 6 vanaf vers 5. Al eeuwen opdat wij niet vergeten. 
2 Genesis 6: 6  
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Muziekstandaard(en) 
 
Dank u wel! 
Geweldig om mee te maken hoe snel er door u gereageerd is op de vraag om een muziek standaard. Even met je 
ogen knipperen en er staat een standaard bij de voordeur. Meerdere aanbiedingen zijn er gekomen. Daar zijn we 
heel erg blij mee. 
 

Een blije Nel Maassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aankondiging van twee projecten 
 

40 dagentijd project 
 

Op vrijdag 13 januari om 14.30 uur starten we met de voorbereiding van 
het 40dagenproject. Op de website van Kerk in Actie kun je het 40dagen 
Magazine al downloaden. Van harte welkom om mee te denken en 
doen.  
 
Informatie en opgave bij Siny van Pijkeren, Susan Cleveringa, ds. Martin 
de Jong. 
 
Meer informatie:  www.kerkinactie/40dagentijd 
 
 

 
 
 
 

Zomerweek 2023 
Met veel enthousiasme zijn we gestart met de voorbereiding van de Zomerweek 2023. Deze willen we houden in 
de week van 19 tot 27 augustus. Reserveer deze week vast in uw agenda en nodig vrienden en familie uit. Het 
thema speelt zich af rond ‘open je hart ....’.  

 
Informatie bij Susan Cleveringa, Carla en Gerhard Bos, Myriam 
Salomé, Hans Straus, Bart Jan Modderman Jansen, ds. Martin 
de Jong.  

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/
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Nieuws Vorming en Toerusting en Jeugd 
 

Zin in 50  
We hebben de draad weer opgepakt. De groep is zelfs uitgebreid met nieuwe deelnemers. 
De leeftijdsgrens rondom 50 is zowel naar beneden als naar boven ietsje opgerekt. We 
gingen dit keer, geheel in stijl met het PKN jaarthema: ‘aan tafel’. Onder het genot van 
een drankje en een heerlijke verse pizza naar keuze, hebben we kennis gemaakt, bijge-
praat en kwamen als vanzelf ook de wat diepere vragen, die ons bezig kunnen houden op 
geloofs- en levensgebied, boven borrelen.  
 

Het was gezellig en- niet te zwaar-zinnig. 
Het smaakte naar meer, vonden we. 
 

De volgende Zin in 50 zullen we in het voorjaar plannen. Zodra een exacte datum geprikt is, zullen we deze com-
municeren in het kerkblad en op de website. 
 
 
 

Kerstkaartenactie – oproep kerstkaarten verpakken 
De kinderen van basisschool de Dorendal gaan ook dit jaar kleurrijke kerstkaarten maken en die in de week voor 
Kerst bezorgen bij ouderen uit onze kerkelijke gemeente en bij ouderen in hun persoonlijke omgeving. Ook de ou-
dere leden van de Doorwerthse RK Gemeenschap ontvangen via hun secretariaat deze kerstgroet.   
 

 
 

Deze actie wordt al enkele jaren door zowel de jeugdige makers/bezorgers als de ontvangers zeer gewaardeerd. 
Voor het zover is, moeten de ca. 200  kaarten nog wel als een leuk cadeautje worden verpakt! 
 
Dit verpakken willen we doen op woensdag 14 december om 15.30 uur in de Ontmoetingskerk. 
 
De kinderen zorgen dat de kaarten op tijd klaar zijn. Wie komt helpen? 
 
Opgave bij Susan Cleveringa  vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl  
 
 
 

Gebedsvieringen voor Kerst 
maandag 19 december t/m vrijdag 23 december van 16.00 – 16.30 uur in de Ontmoetingskerk 
 

De gebedsvieringen in Taizéstijl zijn inmiddels hun weg aan het vinden in en bij belang-
stellenden rondom onze kerkgemeenschappen. Afgelopen Zomerweek werden de ge-
bedsvieringen goed bezocht en gewaardeerd om de stilte, de aandacht en het samen 
zingen van korte, zich herhalende liedteksten die, juist hierdoor, bij je blijven en met je 
meegaan naar huis. Driemaal per jaar houden we deze gebedsvieringen. In de Stille 
Week voor Pasen, in de Zomerweek en nu,  in de week voor Kerst. 
 
De ervaring leert, dat meedoen aan een bezinningscyclus je helpt om je aandacht te 
richten op dat wat komen gaat. In deze Adventstijd is dat de geboorte van het Kind, de 
geboorte van het Licht. 

 
Voorafgaand aan deze gebedsvieringen is vanaf 15.00 uur een samenzijn met thee en koffie. Aansluitend gaan we 
vieren in de consistorie die in de gebedsweek is ingericht als gebedsruimte. 
 
Van harte welkom. Neem gerust iemand mee. 

mailto:vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
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Holy Happy Meal voorbereiden  
Vrijdag 27 januari om 14.30 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 sa-
men rondom een thema. 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. 
 
De viering is gepland op zondag 12 februari 16.00 -20.00 uur   
 
Opgave en informatie bij Susan Cleveringa,  vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl  en 

ds. Martin de Jong,  predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 
Graag wil ik iedereen een goede, aandachtige Adventstijd en Kerst toewensen, een gezellige jaarwisseling en een 
goede start van het nieuwe jaar 2023! 
 
Susan Cleveringa 
Ouderling Vorming en Toerusting/Jeugd 
 
 
 

Aanleg tuinpad en terras in de tuin van de kerk 
 

U heeft het misschien al gezien of gehoord, in de week van 14 november is 
er hard gewerkt in de tuin van de Ontmoetingskerk. Het betreft de uitvoering 
van fase 2 van het tuinplan Odensehuis, t.w. de aanleg van een pad door de 
tuin vanaf het terras aan de oostzijde naar de westzijde en de aanleg van een 
tweede terras aan de westzijde. 
De afgelopen maanden zijn de ontbrekende fondsgelden hiervoor door het 
Odensehuis ontvangen. Dat betekent dat de aanleg van pad en terras gerea-
liseerd kon worden. 
 

Het pad is geschikt voor wandelaars met een rollator. Het terras is gesitueerd 
in de vrije ruimte  en half onder de bomen (hoek Westzijde/Molenallee). Het 
is een rond terras geworden met kruispaden die weer aansluiten op het 
looppad  de tuin in, op het pad langs de westzijde en in de (nabije?) toe-
komst op het dementievriendelijke pad naar het winkelcentrum dat samen 
met de Werkgroep Groen Leven ontwikkeld wordt. Tussen de steunberen 
worden gedachtenisplekken met bankjes ingericht, met hergebruik van de 
grindtegels van het oude terras aan de oostzijde. 
 

De aanleg is uitgevoerd door tuinbedrijf Fibbe Home & Garden in opdracht en onder 
toezicht van het Odensehuis en met toestemming van Kerkenraad en College van 
Kerkrentmeesters. Een gedeelte van het pad neemt het College voor haar rekening, 
daar dit onderdeel gaat uitmaken van het totale herinrichtingsplan. Werkgroep 
Klank, Beeld en Ruimte, de Kerkenraad,  het College van Kerkrentmeesters en het 
Odensehuis stemmen hierin steeds met elkaar af. 
 
Zo hopen we de tuin weer een stukje meer te ontsluiten en aantrekkelijker te maken 
voor gebruik door huisgenoten Odensehuis en leden van onze kerkgemeenschappen. 
 

Namens de tuincommissie Odensehuis,  
 

Susan Cleveringa  

mailto:vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
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Activiteiten in en rond de Ontmoetingskerk 
 
 
 

Activiteiten december 

 
 

 

 

 
  

Repareercafé Doorwerth  
Zaterdag 3 december van 13.00-15.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth  
 

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

Is de reparatie gelukt? Dan is een vrijwillige bijdrage welkom. 
 
Informatie Joke Cost Budde:  026-3515680 
 

In januari is er géén Repareercafé 

Adventsvespers Raad van Kerken 
Zondag 4 en 11 december om 19:00 uur in de St Bernulphuskerk Utrechtseweg 129, Oosterbeek  
 

op deze adventszondagen komen we bij elkaar om stil te staan bij het beeld van het 
Lam Gods. De evangelist Johannes begint zijn evangelie niet bij de geboorte van het 
Kind in Bethlehem, maar bij de doop van de volwassen Jezus in de Jordaan. Johannes de 
Doper noemt Jezus het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Wij ver-
wachten dus niet alleen het kind in de kribbe, maar ook Jezus’ offer om onze zonden 
weg te wassen. Het lam, bokje of schaap is een oud-testamentisch beeld. In deze drie 
vespers nemen we u steeds mee naar een ander verhaal over het lam als offer uit de 
Thora, de eerste vijf boeken van het oude testament. 
 
U bent van harte welkom! 

Koffie met een oortje 
Dinsdag 13 december 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 praten 
en er is altijd een luisterend oor. 
 

Vervoer: Toos Snijders  026-3332700 

Bijbelkring 
Woensdag 14 december 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. 
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Kerstkaarten in pakken 
Woensdag 14 december om 15.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 
 

De kinderen van basisschool de Dorendal gaan ook dit jaar kleurrijke kerstkaarten maken en die in de week voor 
Kerst bezorgen bij ouderen.bVoor het zover is, moeten de ca. 200  kaarten als een leuk cadeautje worden verpakt! 
 

Helpt u mee? 
 

 
Opgave en informatie: bij Susan Cleveringa  vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

 

Op adem komen 
Donderdag 15 december 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 
Opgave: uiterlijk op 8 december bij Siny van Pijkeren:  06-43900522 

Bijeenkomst Doorwerthse Gemeenschap  
Zaterdag 17 december 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. 

Festival of lessons and carols 
Zondag 18 december om 19:00 uur in de St Bernulphuskerk Utrechtseweg 129, Oosterbeek 

 

De drie Adventsvespers worden traditioneel op de vierde Adventszondag, gevolgd door een 
Festival of Lessons and Carols. De viering is een serie lezingen uit de Bijbel (‘Lessons') die wor-
den afgewisseld door koorzang en samenzang ('Carols'). 
 
U bent van harte welkom! 

Taizévieringen voor Kerst 
maandag 19 december t/m vrijdag 23 december van 15.00–16.30 uur in de Ontmoetingskerk,  

 

In de laatste week voor Kerst is er van maandag tot en met vrijdag een Taizéviering. We 
zingen, lezen een Bijbeltekst en bidden samen om ons voor te bereiden op de  geboorte 
van het Kind, de geboorte van het Licht. Zie ook pagina 25. 
 

Voor deze gebedsvieringen is vanaf 15.00 uur een samenzijn met thee en koffie.  
 
Van harte welkom. Neem gerust iemand mee. 

mailto:vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl


29 
 

 

 
 

Activiteiten januari 
 
 

 

 

 

  

Koffie met een oortje 
Dinsdag 10 januari 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 

Bijbelkring 
Woensdag 11 januari 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. 

40dagen Project  
Vrijdag 13 januari om 14.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 
 

We starten we met de voorbereiding van het 40dagenproject. Lees ook pagina 24.  
Van harte welkom om mee te denken en doen.  
 

Informatie: Siny van Pijkeren, Susan Cleveringa, ds. Martin de Jong. 
 

Opgave:  vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

Op adem komen 
Donderdag 19 januari 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 
Opgave: uiterlijk op 12 januari bij Siny van Pijkeren:  06-43900522 

Bijeenkomst Doorwerthse Gemeenschap 
Zaterdag 21 januari van 11.00-13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

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

mailto:vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl


 

 

 

 

 

Thee met thema 
Zondag 22 januari om 15.30 uur in de Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek 
 

Met een scheef oog 
Herman Pleij legde zijn jeugdherinneringen aan de naoorlogse wederopbouwjaren vast in 
het boek ‘Met een scheef oog’ – Tijdsbeelden aan de hand van mijzelf. Hij heeft hiermee 
niet zijn memoires willen schrijven, maar wil graag de eerste helft van zijn bestaan delen, 
zoals de jaren van de oorlog, de wederopbouw en de ‘revolutie’ in de jaren zestig en zeven-
tig. Dit onder het motto: Als je het verleden kent, begrijp je meer van het heden. Pleij zal bij 
zijn inleiding, zijn boek en de achtergronden hiervan nader belichten en hierover met ons in 
gesprek gaan. 
 

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met boekhandel Meijer en Siegers. 
 
Vrijwillige bijdrage  
 
Informatie:  Leo van Weele   l.vanweele@xs4all.nl 

Oecumenische middag 
Woensdag 25 januari 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. Op deze eerste bijeenkomst van 
het jaar wensen wij elkaar een goed Nieuwjaar. 
 

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 27 januari 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  

Op maandag en donderdag is de kerk open. 
Van 10.00 uur tot 12.00 uur 

mailto:l.vanweele@xs4all.nl


 

 

 
 

 
 Vredeswandeling 2022 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lied 1010 
Geef vrede, Heer, geef vrede 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde 
de leugen triomfeert 
ontluistert elke waarde 
o red ons, sterke Heer 
 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
Die voor ons heeft geleden, 
Gestreden onze strijd, 
Opdat wij zouden leven 
Bevrijd van angst en pijn, 
De mensen blijdschap geven 
En vredestichters zijn. 

 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn een Groene Kerk!  



 

 

 
 
 
 

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: 
21 december ‘22 en 18 januari 2023 van 14.00-16.00 uur  
 kerkelijkbureau@ontmoetingskerk-doorwerth.nl   
 026-3333979 keuze 4 (openingsuren) 
 Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth 
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