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Aan tafel met ‘Op Adem komen’.

Schilderrijen gemaakt tijdens de leesweek.

Zomer 2022 in en rond de Ontmoetingskerk

Nieuw zelfgemaakt logo voor
de Oecumeinische middag.

Zomermeditatie in Hemmen.
Bloemenweelde op de Boschhoeve.

De nieuwe automatische deuren zijn in werking gesteld!

Snelgesprekken op Startzondag.
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Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk oktober

Datum

Voorganger

Uit

Organist

Bijzonderheden

02-10-22 Mw. drs. E. Swinkels-Braaksma Nieuwegein

P. Nijenhuis

Kerk en Israël

09-10-22 Ds. J.M. de Jong

Doorwerth

T. v.d. Steeg

ZWO* en Gemeente-ochtend

16-10-22 Drs. R.H. van Riezen

De Glind

P. Nijenhuis

Kerk in Actie/Zending

23-10-22 Dhr. Alain Verheij

Alphen a.d. Rijn T. v.d. Steeg

30-10-22 Ds. M. Diepenbroek

Woerden/Ede

T. de Vries

Bijbelzondag

* lees meer over ZWO zondag op pagina 6
Datum

Ouderling van Dienst

Welkom

Collecte 1*

Collecte 2*

02-10-22 Iete van Voornveld

Margriet Tiemens

Diaconie

Kerk en Israël

09-10-22 B.J. Modderman J.

Nanno Barbier

Diaconie

Kerk

16-10-22 Teus de Vries

Carla Bos

Indonesie: Javaanse boeren

Kerk

23-10-22 Ina Roelofsen

Ina Roelofsen

Diaconie

Kerk

30-10-22 Anne Krijger

Maybell Laurenssen

Diaconie

N-VBG

*Lees meer over de bijzondere collectes op de collectepagina’s
Kerktaxi augustus
02-10-22

Kees van Alderwegen

 026 333 73 21

09-10-22

Corine van der Made

 026 333 80 38

16-10-22

Ad Snijders

 026 333 27 00

23-10-22

Margriet Tiemens

 026 334 23 17

30-10-22

mevr. A. Rodermond

 026 334 22 39

Zondag 9 oktober Gemeenteochtend
De kerkenraad en de werkgroep Klank, Beeld en ruimte nodigen u uit voor deze bijeenkomst aansluitend aan de
viering van de kerkdienst op zondag 9 oktober van 11.30 tot 13.00 uur.
Zoals u in het vorige Kerkblad hebt kunnen lezen heeft architect Bouke Verhaagen de wensen van de vele gebruikers van onze kerk samengevat in een handzaam document met de titel ‘programma van eisen’. Op basis van dit
document hebben de werkgroep Klank, Beeld en Ruimte, de Kerkenraad en het College van kerkrentmeesters
plannen gemaakt waarin wij u op deze ochtend willen meenemen.
Wij willen ons prachtige gebouw graag openstellen voor activiteiten en mensen
zodat we onze naam eer aan doen: Ontmoetingskerk, een stralend (regionaal)
centrum van Ontmoeting. Je moet niets, maar mag veel.
Teus de Vries
Voorzitter Kerkenraad
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Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk november

Datum

Uit

Organist

Bijzonderheden

06-11-22 Prop. Jesse de Bruin

Amsterdam

P. Nijenhuis

Kerk in Actie/Najaarszending

13-11-22 Ds. J.M. de Jong

Doorwerth

T. v.d. Steeg Dankdag Gewas en Arbeid**

20-11-22 Ds. J.M. de Jong

Doorwerth

P. Nijenhuis

27-11-22 Ds. A. Juffer

Wageningen

T. v.d. Steeg 1e Advent

Datum

Voorganger

Ouderling van Dienst Welkom

Zondag Voleinding

Collecte 1*

Collecte 2*

06-11-22 Susan Cleveringa

Siny van Pijkeren

13-11-22 B.J. Modderman J.

Hanneke Dokter

Zambia: uitzending Thijs en Marike Kerk
Blok
Diaconie
Kerk

20-11-22 Iete van Voornveld

Susan Cleveringa

Diaconie: Hospices

Pastoraat PKN

27-11-22 Teus de Vries

Quirine Adelaar

Diaconie

Kerk

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

Kerktaxi september
06-11-22

Kees van Alderwegen

 026 333 73 21

13-11-22

Corine van der Made

 026 333 80 38

20-11-22

Ad Snijders

 026 333 27 00

27-11-22

Margriet Tiemens

 026 334 23 17

**

Dankdag voor Gewas en Arbeid enVrijwilligerswerk

Op zondag 13 november houden we een belangrijke viering. Zowel in intern als in extern opzicht.
Intern vindt een wisseling van ambtsdragers plaats. Janneke Nieuwenhuizen en Henk Gerritsen nemen afscheid
als diaken. Zij hebben een termijn van 2 jaar erop zitten. Iete van Voornveld stopt na acht jaar als pastoraal ouderling. Susan Cleveringa wil graag nog herbevestigd worden, voor 2 jaar in ieder geval, als ouderling Vorming en
Toerusting/Jeugd.
Daarnaast vieren wij deze zondag Dankdag voor gewas en arbeid. Vanuit de werkgroepen Eredienst en Groene
Kerk zal de viering mee vormgegeven worden. Jullie zullen ook worden uitgenodigd vruchten van de oogst mee te
nemen. Deze verdelen we dan onder de deelnemers van de Voedselbank. Ook raden wij u aan vast wat
euromunten te sparen en deze net als Kortjakje, mee naar de kerk te
nemen.
Namens de Kerkenraad en Joke, Asseliena, Liesbet, Martin en Bart Jan
ds. Martin de Jong
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Open Kerk
Tot 8 december alleen op maandag!
Afgelopen zomermaanden hadden we geen bezoek op de donderdag en dat betekent dat verschillende gastvrouwen -heren zich niet voor donderdag beschikbaar
stellen. Bij wijze van proef zullen wij tot 8 december alleen op maandag Open
Kerk zijn. Vanaf donderdag 8 december proberen wij de donderdag weer in ons
rooster opnemen.
Team Open Kerk
Iete van Voornveld, Liesbet Licht en Bart Jan Modderman Jansen

ZWO zondag
Zondag 9 oktober is het weer ZWO-zondag. Op deze dag gaan we van start met ons nieuwe project vanuit Kerk in
Actie: ‘Help de Christenen in Syrië hun kerken opbouwen’. Het komende jaar nemen wij u mee op onze reis voor
de kerken in Syrië. Alvast een kort verhaal hoe belangrijk het is om de kerken te herstellen.
Kerken weer opbouwen in Syrië
Door de jarenlange burgeroorlog moesten naast moslims ook veel christenen
vluchten en veel religieuze gebouwen zijn verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks
alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen met een speciaal
herstelfonds bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.
Wilt u ons weer helpen dit mogelijk te maken.
Deze zondag is ook de wereldwinkel weer aanwezig.
Namens de ZWO-commissie,
Nel Maassen.

BHV in de Ontmoetingskerk
Het is een wettelijke verplichting dat er bij de diensten op zondag een bedrijfshulpverlener (BHV’er) aanwezig is. Hans Straus en Martin de Jong hebben aangegeven BHV’er
te willen zijn als zij op zondag in de kerk zijn. Heel veel dank hiervoor!
Wat is een BHV’er?
Een BHV’er (bedrijfshulpverlener) heeft geleerd een brand te bestrijden, een ontruiming te begeleiden en eerste hulp te verlenen. In het kerkgebouw ligt een Ontruimingsplan waarin deze onderwerpen uitgewerkt zijn. Op verschillende plaatsen in het
kerkgebouw hangen instructies wat te doen in geval van nood. We hopen natuurlijk
dat de BHV’ers niet in aktie hoeven te komen.
College van Kerkrentmeesters
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Adventsproject 2022 in voorbereiding
Project in voorbereiding
Na een heerlijke Zomerweek 2022 vol ontmoeting, inspiratie en compassie en in herinnering aan het adventsproject 2021, waarbij we maaltijden konden kopen om geld in
te zamelen voor jonge vluchtelingen, willen we dit jaar weer een aantrekkelijk adventsproject ontwikkelen. De PKN plaatst dit project ook binnen het jaarthema ‘Aan tafel’.
Woensdagavond 12 oktober 19.30 - 21.00 uur willen wij bij elkaar komen. Iedereen is
welkom. Speciaal nodigen wij afgevaardigden uit van het College van Diakenen, werkgroep Eredienst, pastoraal team, en de werkgroep Vorming en Toerusting.
Informatie en opgave bij ds. Martin de Jong

Uitnodiging Themabijeenkomst Groene kerk
Zondag 6 november van 15.30 -17.00 uur in de Ontmoetingskerk
Spreker: Hannie Luiten, Vredenbergkerk
Op zondag 6 november vindt een feestelijke bijeenkomst plaats in de Ontmoetingskerk, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.
De werkgroep ‘Groene Kerk’ is inmiddels al een paar maanden bezig, en door de
stappen die er al zijn gezet, mag de Ontmoetingskerk zich een ‘Groene Kerk’ noemen. Hiermee geven we aan dat we ‘actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap’
(www.groenekerken.nl). We mogen op feestelijke wijze het bordje ‘Wij zijn een
Groene Kerk’ onthullen. Dat is natuurlijk het vieren waard, maar we staan hiermee
nog maar aan het begin.
Graag denken we in deze bijeenkomst met u na over de volgende stappen die we als kerk kunnen zetten naar
duurzaamheid. We hebben van God de opdracht gekregen om goed voor Zijn schepping te zorgen. Op welke manier kunnen we dit doen binnen de kerk, op ons kerkterrein en zichtbaar in onze plek in het dorp en de samenleving?
Om ons hiermee te helpen en ons te inspireren komt Hannie Luiten vertellen hoe de Vredenbergkerk dit proces
vorm heeft gegeven. Zij zijn al vier jaar een Groene Kerk en hebben al veel mooie stappen gezet.
Tijdens de gemeente-ochtend op 9 oktober, waarop de architect de plannen voor de verbouwing met ons zal delen, zullen we u al vragen naar uw ideeën voor meer duurzaamheid in onze kerk. Deze ideeën verzamelen we en
zullen we in de bijeenkomst op 6 november gebruiken als leidraad.
Namens de werkgroep Groene Kerk,
Asseliena de Haan

Muziekstandaard
Lieve mensen,
Heeft één van u een muziekstandaard thuis staan of liggen die niet meer gebruikt wordt? Heel
graag wil ik hier gebruik van maken. Dan is het mogelijk om het boek(je), waar de overleden gemeenteleden in staan, hier op te zetten. Het zwerft nu van de ene naar de andere kant en dat is
jammer.
Alvast heel veel dank hiervoor.
Nel Maassen
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Tafelen
Een nieuw seizoen van gelovig leven is begonnen. We troffen elkaar op zondag 11 september aan tafel. We dachten, zongen en baden over de vreugde van de ontmoeting. In Gods goede Geest. Een Geest van veiligheid en vertrouwen, inspiratie en confrontatie. Een Geest, die mensen zoekt tot op hun ziel. Een Geest, die dan ook de toppen kent van jouw bestaan alsook de krochten.
Deze Geest leert ons elkaar te nemen zoals we zijn.
Deze Geest daagt ons uit oude gewoonten los te laten en op weg te gaan om nieuwe patronen te ontdekken.
Aanvaarden en uitdagen, dat is Haar werk (het werk
van de Geest).
De Geest is voor iedereen beschikbaar, altijd. Het
vraagt van ons wel, dat wij beschikbaar zijn en klaar
om haar te dienen. Ahum, dit is allemaal vroom gezegd. Tijd voor een vertaling.
Beschikbaar
Beschikbaar zijn voor de Geest heeft in ieder geval
twee kanten. Enerzijds betekent het dat je niet in beslag genomen wordt door je eigen begeerten en behoeften. Anderzijds betekent het ook dat je jouw binnenwereld, vol begeerten, behoeften, overtuigingen,
verlangens, pijnen en zorgen, zelfbeelden van held
tot destructor kent.
Om met het laatste facet te beginnen. Het deel van je
binnenwereld, dat je zelf niet kent, kun je ook niet inzetten in een ontmoeting. Sterker nog, plekken die
niet aangeraakt kunnen worden, zijn no go -area’s.
Deze stukken land zijn rijp om te verloederen. Van
deze landen kunnen dampen en nare geesten optrekken. Voorbeeld. Een mens, die een onveilige opvoeding gehad heeft, fysiek en emotioneel is geslagen en
vernederd, en hier niet meer aan terug wil denken,
kan zelf onveilig gedrag gaan verspreiden.
Als een mens dit onveilige gedrag van zichzelf niet
prettig vindt, kan deze mens zich gedeisd houden of
wegkruipen. Zo komen hij, zij, jij, wij onszelf niet op

een prettige manier tegen. Zo laten zij zich niet kennen op deze plek. Met dit gedrag kunnen zij noch
Gods liefde ontvangen, noch Gods liefde doorgeven.
Dit gedrag kun je als onverschillig typeren. En zo kom
je bij mijn eerste facet van beschikbaarheid: niet in
beslag worden genomen door eigen begeerten en behoeften. De Geest nodigt ons uit, onszelf te laten
zien. Dit kan dodelijk spannend zijn. Ook deze ervaring is deel van Gods liefde. Het oude gedrag kan
sterven, een nieuw gedrag zal opstaan.
Klaar
Klaar zijn om instrument van Gods liefde te zijn. Dit
betekent jezelf goed kennen en waarderen, met je
mooie en minder mooie kanten met je geweldige en
pijnlijke stukken geschiedenis. Hierdoor ben je vrij om
de ander, het verhaal van de ander, aan te horen en
te ontvangen. Zo kun je reageren op een manier die
de ander goed doet: geen of weinig oordeel, eerlijkheid, mildheid.
Zo rijpen de vruchten van de Geest: geduld, barmhartigheid, empathie.
Jij, als lezer, kan snappen, dat deze aandacht vooral
gevonden kan worden als je tijd hebt voor elkaar, als
je in een goede stemming raakt, als je geniet, als je je
samen verantwoordelijk voelt voor de ontmoeting.
Aan tafel, dus.
Mooi kerkelijk actief seizoen gewenst, zo met elkaar
aan tafel.
Hartelijke groet,
Ds. Martin de Jong
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Uit de kerkenraad
Aan tafel – Maar kennen wij elkaar?
Het thema van de PKN en van onze startzondag op 11 september. Een mooi thema en een goede vraag aan ons
allemaal, de leden van onze gemeente, dus inclusief de leden van de kerkenraad. De leden van de kerkenraad
hebben vorig jaar in september, onder deskundige leiding, een zaterdagmiddag besteed aan het elkaar beter leren kennen en vooral aan het benoemen van elkaars sterke kanten. Zo kunnen we als kerkenraadsleden samen,
gebruikmakend van elkaars sterke kanten, een goed team vormen. Daartoe is het nodig dat je je veilig voelt en
dat je elkaar positief tegemoet treedt. Geïnspireerd mede door de startzondag en niet te vergeten de zomerweek,
gaan we dat het komend jaar als leden van de kerkenraad weer in praktijk brengen. Ik hoop dat u, de gemeenteleden, allemaal van harte meedoen om elkaar te leren kennen en willen we dat, dan moeten we met zijn allen een
veilig klimaat scheppen.
Na het verschijnen van het vorige kerkblad, heeft de kerkenraad nog niet weer vergaderd. Wel kan ik meedelen
dat de kerkenraad een nieuwe webbeheerder heeft gevonden. Ons gastlid Gerard van der Kooij wil dit gaan doen
samen met Anne Krijger. We zijn hier heel blij mee en
wensen Gerard veel plezier en succes.
Verder noem ik nog de geplande gemeenteochtend. Zondag 9 oktober van 11.30 tot 13.00 uur. Hierover is al bericht in het vorige kerkblad.
Ik sluit af met een couplet uit lied 388, dat zowel in de dienst van 28 augustus als van 4 september is gezongen:
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, genadig begin van goddelijk recht.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!
Hiske Huitema
scriba

Martin 60 jaar
Met heel veel plezier en genoegen kijk ik terug op het feestje van mijn 60e verjaardag op
23 juli. Het werd een stralende, zonnige dag. Van tevoren keek ik er naar uit om mijn gezin, familie en vrienden kennis te laten maken met de gemeenschappen van de Ontmoetingskerk en andersom. Ergens in mij riep ook een stemmetje, dat dit soort feestjes
dwaasheid is. Een vorm van egotripperij. Een andere, diepere stem in mij zei, dat het
goed was. Leuk om alle, voor mij belangrijke, gemeenschappen bij elkaar te brengen en
de tijd te nemen om mezelf te laten feliciteren en jullie allemaal te trakteren en de verbinding te vieren.
Ik was blij en verrast om velen van jullie te zien. Ook mensen, die ik nauwelijks kende! Heel goed, dat jullie gekomen zijn. Heel hartelijke dank voor jullie komst en jullie kleine cadeautjes. Ze lieten mij stralen van oor tot oor,
zodat ik uiteindelijk weer fluitend, achter op mijn os, naar Arnhem kon reizen
Hartelijke groet, Martin de Jong
Naschrift
Speciale dank gaat uit naar An de Waard. Zij vierde haar 90e verjaardag indertijd met een open uitnodiging in het
kerkblad. Dat vond ik een fantastisch idee. Ik heb het graag overgenomen. Ik kan jullie allen aanraden: bij twijfel,
vier je verjaardag met een open uitnodiging aan de leden van onze gemeenschappen.
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Collecte nieuws
Diaconie
Datum:
24-07-22
31-07-22
07-08-22
14-08-22
21-08-22
28-08-22
04-09-22
11-09-22
11-09-22
18-09-22

Kerkrentmeesters
Bestemming:
Diaconie
Diaconie
Diaconie
Diaconie
Diaconie
Diaconie
Diaconie
Diaconie
Manege zonder drempels
Diaconie

Bedrag
€ 87,80
€ 71,05
€ 56,30
€ 55,00
€ 91,30
€ 90,95
€ 84,50
€ 81,20
€ 73,00
€ 82,10

Datum
24-07-22
31-07-22
07-08-22
14-08-22
21-08-22
28-08-22
04-09-22
11-09-22

Bestemming
Kerk
Kerk
Kerk
Kerk
Kerk
Kerk*
Kerk
Jeugdwerk PKN

Bedrag
€ 71,70
€ 54,65
€ 50,05
€ 62,10
€ 91,65
€ 34,00
€ 62,80
€ 59,55

*½ kerk en ½ Katholieke gemeenschap

De Diaconie heeft de volgende giften ontvangen: € 17 op 14-08, € 100 in augustus, € 20 op 25-08
Dank !

Bijzondere collectes
Kerk en Israël
Tweede collecte zondag 2 oktober
Onopgeefbaar verbonden
Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie, werken samen vanuit een drievoudige roeping:
-

de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël,
de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen)
de diaconale roeping.

Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn, belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de
ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust.
Meer informatie:  kerkinactie.nl/collecte kerk en Israël

ZWO zondag
Zondag 9 oktober
Kerk in Actie voor Kerken in Syrië
Op deze dag collecteren wij voor het nieuwe project ‘Help de Christenen in Syrië hun
kerken opbouwen’.
Lees meer over deze actie op pagina 6.
Meer informatie:  kerkinactie.nl/collecte kerk in Syrië
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Wereldvoedseldag
Eerste collecte zondag 16 oktober
Een beter inkomen voor boeren op Java en Sulawesi
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen
en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project
is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.
Meer informatie:  kerkinactie.nl/collectewereldvoedseldag

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Tweede collecte zondag 30 oktober
Bijbelzondag
Wij kregen het volgende bericht van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap: in 2022 zullen we geen Bijbelzondag vieren. We hebben er namelijk voor gekozen om Bijbelzondag te verplaatsen naar 22 januari 2023. We willen
daarmee aansluiten bij de ‘Zondag van Gods Woord’ die altijd op de derde zondag na Driekoningen gevierd wordt.
En we doen dit ook omdat we vaak hoorden dat eind oktober al veel bijzondere zondagen zijn, waardoor Bijbelzondag voor sommige kerken niet goed uitkwam.
In de Ontmoetingskerk vieren wij dit jaar gewoon Bijbelzondag en collecteren wij voor het Bijbelgenootschap. Volgend jaar sluiten we ons dan in januari aan bij Bijbelzondag 2023.

Najaarszending Zambia in Zambia
Eerste collecte zondag 6 november
Uitzending Thijs en Marike Blok
In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitgezonden. De predikanten die zij samen met hun Zambiaanse collega's opleiden, leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids,
man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, politiek, voedsel
Meer informatie:  kerkinactie.nl/collectekerkzambiazambia

Zondag Voleinding (1)
Eerste Collecte zondag 20 november
Hospices
Het is inmiddels traditie geworden dat op Zondag Voleinding de opbrengst van de eerste
collecte bestemd is voor de hospices in onze regio. Dit jaar gaat de opbrengst van de
eerst collecte naar het Hospice ‘De Olijftak’ in Ede.
Meer informatie: www.hospice-ede.nl
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Semana Santa (Goede Week) in de Zomerweek
Zomerweek 2022. Ik ben nog steeds aan het nagenieten van de prachtige week die we met zoveel mensen uit
beide gemeenschappen en daarbuiten hebben beleefd. Geloof, ontmoeting, bezinning, inspiratie; het waren de
kernwoorden waarop het programma van de Zomerweek was gebaseerd. Reflecterend op mijn eigen ervaringen
tijdens de Zomerweek, kan ik alleen maar zeggen: al deze elementen heb ik ook werkelijk beleefd.
Dezelfde elementen waren ook duidelijk aanwezig tijdens de Zomerweek 2021, maar nu de spanning van
‘de eerste keer’ eraf was, leek er dit tweede jaar meer
ruimte te zijn voor verdieping. Dat uitte zich, naar
mijn gevoel, zowel in de persoonlijke beleving van de
deelnemers aan de aangeboden activiteiten, zoals de
Taizégebedsvieringen, leergesprekken, lezingen, muzikale uren als in de gesprekken, de persoonlijke ontmoetingen met elkaar. Dat uitte zich in het leren kennen van de nieuwe mensen die er gedurende de hele
week waren, van buiten onze gemeenschappen. Dat
uitte zich in het jezelf laten zien, het openstellen voor
het verhaal, de ervaring, de inzichten van de ander.
Deze verdieping maakte voor mij persoonlijk, dat ik
ook los kon komen van het organisatorische aspect
(wat ik ook erg leuk vind, overigens
) en echt kon
genieten van het programma en de gesprekken. De
kernwoorden geloof, ontmoeting, bezinning en inspiratie, kwamen voor mij ook samen in de fototentoonstelling en lezing van Hans Hampsink over de Semana
Santa, de Goede Week, zoals deze al eeuwenlang
jaarlijks traditiegetrouw wordt gevierd en beleefd in
het Rooms-Katholieke Andalusië, Spanje.
Indrukwekkende processies van grote groepen mensen van alle leeftijden, gekleed in tunieken die af

schrikwekkend en bizar overkwamen, intrigeerden
Hans al lange tijd. Wat bezielde deze mensen, en
waar kwam deze traditie uit voort? In 2019 besluit hij
naar Andalusië af te reizen. Hij maakt daar een indrukwekkende en prachtige fotoreportage van de
processies waarbij door middel van grote, loodzware
altaren met grote beelden de Kruisweg van Jezus
wordt verbeeld. De altaren worden urenlang door
tientallen speciaal getrainde mannen vanuit de kathedraal door de stad gedragen, stapje voor stapje,
voetje voor voetje, totdat het altaar weer terug is op
zijn heilige plaats in de kathedraal.
Hans Hampsink, leraar geschiedenis van origine, heeft
zich na thuiskomst verdiept in de geschiedenis van de
verbeelding van de Semana Santa, een traditie die
eeuwenoud bleek te zijn. Hans nam ons met zijn boeiende en heel persoonlijke lezing mee in de geschiedenis en diepere betekenis en achtergronden. Eén van
de verklaringen voor deze nog zeer levendige traditie
is dat participeren in de processie een uiting is van intense verbondenheid van een Spanjaard met de
Spaanse katholieke staat. Deze verbondenheid gaat
echter verder, het zorgt ook voor sociale cohesie en
verbondenheid in de dorpen zelf. Kinderen, jongeren,
volwassen mannen en vrouwen alles en iedereen
vindt het een eer om aan de voorbereiding en de processie deel te nemen. Ook kinderen worden van jongs
af aan erbij betrokken en hebben een eervolle taak.
Zo zijn de processies in de Semana Santa een belangrijke factor in het maatschappelijk leven. Ik vond het
een zeer boeiende en interessante uitleg en door de
geïnteresseerde aandacht van de deelnemers, ook
een heel interactieve, persoonlijke bijeenkomst.
Maar daar bleef het niet bij: Hans had het zelf ook als
een fijne, aandachtige bijeenkomst ervaren en bood
ons één van zijn prachtige foto’s aan als geschenk.
We mochten er zelf één uitkiezen. Het is de foto geworden van de jonge Spaanse vrouw als treurende
Maria. De foto hangt in de hal van de kerk.

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden en meer willen weten over deze traditie: het fotoboek met toelichting is in
mijn bezit en kan geleend worden.
Een enthousiaste en dankbare deelnemer aan de Zomerweek 2022,
Susan Cleveringa
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Kun je nog zingen, zing dan mee
Deze titel van een liedbundel uit een ver verleden, schoot mij te binnen tijdens de zomerweek! Ik dacht dat ik niet
meer kon zingen en praten na de jaren van corona. Maar wat heb ik in de zomerweek, in het ‘Huis van Ontmoeting’, gezongen en gepraat.
In de oecumenische viering op zaterdag 20 augustus,
gezongen met het koor o.l.v. Ineke Jansen en in de
Vriendschapsviering op 28 augustus met het projectkoor o.l.v. Teus de Vries en Ronald van Eunen. Daarvoor op zaterdag 3 uur lang repeteren. In het programmaboekje werd me beloofd dat ik met meer
energie naar huis zou gaan dan waarmee ik gekomen
was! En dat is uitgekomen…!
En wie had ooit gedacht dat ik nog eens “Zeg ken jij
de mosselman” mee zou zingen? Ik niet, maar het
was hartverwarmend, het muzikaal uur met Henk Lameris.
Maar het was niet alleen maar zingen in de zomerweek. Wat een prachtig en gevarieerd programma
was er samengesteld door de organisatoren. Elke dag
begon met het ochtendgebed in de stiltekapel (consistorie) en elke dag werd afgesloten met de vesper.
We zongen liederen uit Taizé en er werd gebeden en
uit de Bijbel gelezen. Voor mij een prachtig en zinvol
begin en einde van de dag. Wat een rijkdom dat we in
onze geloofsgemeenschappen mensen hebben die
daarin willen en kunnen voorgaan!

daar elke dag om 12 uur de lunch. Ik zou bijna zeggen
dat dat het hoogtepunt was. Dat is niet waar natuurlijk, maar wat een verrassing en wat gezellig om zo samen te eten! Dit jaar was er ook 2 keer een avondprogramma en daaraan vooraf, hebben we ook kunnen genieten van een diner. Wat heeft het Odensehuis een voortreffelijke kookploeg! In de middag (meditatief) wandelen, duofietsen, je terugtrekken in de
stiltekapel of genieten van een toevallige ontmoeting.
Fijne gesprekken met mensen die ik nog niet zo goed
kende, hartverwarmend! En elke dag een muzikaal
uur met een heel verschillende inhoud, maar elke
keer prachtig en verrassend.
En dan de dienst op zondag 28 augustus in het Huis
van Vriendschap en Ontmoeting. Wat hebben we gezongen! Feestelijk slot van de zomerweek maar ook
begin van een nieuwe week en een nieuw seizoen.
Een jaar waarin we elkaar hopelijk blijven ontmoeten
en elkaar willen leren kennen.
Ik eindig met een lied dat we hebben gezongen in de
viering van de Doorwerthse Gemeenschap op zaterdag 17 september. Ik werd geraakt door de tekst en
vond die (zeker voor mij) passen bij de zomerweek:

Overdag kon ik kiezen uit verschillende activiteiten:
Bijbelstudie, lezingen, een presentatie van de Voedselbank en nog veel meer. In het programma was
Waar liefde mensen samenvoegt, worden stenen een paleis,
De kille straat een lentetuin, de hel een paradijs.
Een land van licht en zonneschijn, een haard waar men zich warmt:
een overvolle beker wijn, een mens die je omarmt.
Een dankbare deelnemer aan de zomerweek,
Hiske Huitema
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Samen met alle Heiligen
Bron: https://protestantsekerk.nl/nieuws/samen-met-alle-heiligen/
Ds. René de Reuver blikt terug op zijn bezoek aan de assemblee van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe: ‘Soms
gebeurt het dat een Bijbelwoord me zomaar te binnen schiet. Dit overkwam me tijdens de assemblee van de Wereldraad van Kerken.’
Het was een bijzondere ervaring om met duizenden
christenen uit diverse kerken uit verschillende landen
bijeen te zijn. De vieringen aan het begin van de dag
zette de toon van de assemblee. Samen stil worden
voor God, zingen, bidden, Bijbelwoorden horen en
dansen vanwege de liefde van Christus die de wereld
verzoent en verenigt, raakte me. Net zoals de gesprekjes met zomaar een paar mensen waar ik toevallig
naast zat tijdens de Bijbelstudies. Onze verschillende
achtergronden en contexten maakten de gesprekken
extra kostbaar. Ze riepen bij mij de herinnering op aan
Bijbelwoorden uit Efeziërs 3: alleen samen verstaan
we iets van het geheimenis van de liefde van God.
Het maakte diepe indruk toen Azza Karam, bijzonder
hoogleraar aan de VU!, tijdens haar lezing in de plenaire zaal getuigde: ‘de liefde van Christus is voor alle
mensen, ook voor mij als moslim’.
Door dit alles besefte ik des te meer dat de kerk een
oecumenische geloofsgemeenschap is van diverse
mensen uit verschillende kerken van over de hele wereld. Alleen samen kunnen we iets vatten van het geheimenis van Gods liefde voor de wereld en voor elk
mens afzonderlijk.
Wat neem ik mee uit deze assemblee voor onze kerk?
Als eerste dus dat de kerk een geloofsgemeenschap is
die in alle verscheidenheid het wonder van Gods
liefde viert, deelt en verkondigt. De assemblee opent
de deuren van mijn hart en van de kerk. Het ontkracht
elk idee dat ik en wij als Protestantse Kerk vanuit onze
context en traditie patent hebben op de liefde van
God. Alleen samen, als kinderen van één Vader, vatten we iets van de liefde van God die de wereld verzoent en verenigt.

Het tweede dat ik uit deze assemblee meeneem voor
onze kerk is het belang van public statements. Deze
statements hoorde ik lange tijd als een politieke boodschap. Dat riep bij mij het beeld op van de Wereldraad
als een quasi politiek orgaan dat oordeelt over allerlei
brandhaarden in de wereld. De assemblee heeft mijn
beeld gecorrigeerd. Ik heb gezien hoe deze statements
ontstaan en begrijp nu beter hoe ze gehoord moeten
worden. Het zijn geen politieke maar publieke statements van een wereldwijde geloofsgemeenschap. Ze
geven stem aan christenen die lijden onder onrecht,

uitsluiting en misbruik, als ook aan de schepping die
lijdt onder het geweld van ons mensen. Daarnaast
roepen zij de wereld op om vanuit de liefde van Christus zich in te zetten voor verzoening en eenheid. De
stem van de een wordt zo stem van allen. Als één lid
lijdt, lijden alle andere leden mede…
Als Protestantse Kerk ontdekken we steeds meer het
belang van publieke theologie. De public statement
heb ik ervaren als een vorm van publieke theologie.
Als concrete invulling van de roeping om als kerk publiekelijk stem te geven aan hen die lijden, aan stemmelozen, aan de schepping èn om te zoeken naar concrete wegen van verzoening en eenheid, vanwege de
liefde van God voor zijn wereld (Joh. 3:16!).
Nog twee huiswerkopdrachten neem ik mee naar
onze kerk. Allereerst de opdracht om de klimaatcrisis uiterste serieus te nemen en verantwoordelijkheid
te dragen voor Gods goede schepping. De urgentie
van de klimaatcrisis liep als een rode draad door de
hele assemblee. Christenen van de Pacific tot aan
Zwitserland verwoordde op aangrijpende wijze de
kwetsbaarheid van de schepping en hun zorg vanwege
de verandering van het klimaat. Jongeren deden dit
op hun manier. Het is duidelijk: Gods goede schepping
staat op het spel. De klimaatcrisis is een geloofscrisis
die vraagt om onze bezinning, keuzes en omkeer.
Van de jongeren neem ik nog één huiswerkopgave
mee naar onze kerk. Tijdens de assemblee hebben de
jongeren zich heel nadrukkelijk gepresenteerd. Niet
als de toekomst van de kerk van straks, maar als degenen die nu mee willen doen in het geheel van de Wereldraad en in de kerk. ‘Geef ons ruimte, hoor onze
stem en laat ons meedoen, ook in het beleid’, zo klonk
hun oproep. Telkens ontving hun oproep een stevig
applaus.
De wil is er dus, nu alleen de concretisering nog, zowel
in de Wereldraad als in onze kerk.
Wereldwijde gemeenschap
Al met al was het indrukwekkend en leerzaam om de
assemblee mee te maken. Om te ervaren deel te zijn
van een wereldwijde gemeenschap van volgelingen
van Christus. En te beseffen alleen samen iets te vatten van het geheimenis van de liefde van Christus die
de wereld beweegt tot verzoening en eenheid.
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Christ’s love moves the world
to reconciliation and unity.
In Christ’ love there is no fear.
The Spirit helps to be bold and free!

Het zou mooi zijn als we binnenkort in onze kerk het
themalied van de assemblee in een prachtige Nederlandse vertaling kunnen zingen. Samen met alle heiligen!

Ds. René de Reuver,
Scriba PKN

Bedankt voor de bloemen en meer
Afgelopen dinsdag 12 juli mocht ik 80 jaar worden.
Geweldig, wat een verrassing dat Woutje Vermeulen namens de Ontmoetingskerk mij een prachtige bos bloemen kwam brengen, en de vele kaarten die mij werden toegestuurd. Hartverwarmend!
Dankjewel en hartelijke groet,
Tineke Janssen
BEDANKT!
Voor ons 40-jarig huwelijk mochten we een kleurig boeket bloemen namens de Ontmoetingskerk ontvangen, waar wij volop van genieten.
U allen, reuze bedankt, het geeft een warm ‘familiegevoel’!
Elly en André Geutjes
Beste redactie,
Een fijne verrassing dat prachtige boeket bloemen dat voor de deur lag!
Hartverwarmend initiatief van de Geloofsgemeenschap!
Hartelijk dank,
An van Loosen
Lieve mensen van de Ontmoetingskerk
Graag willen wij iedereen bedanken voor alle aandacht in de vorm van kaarten, telefoontjes en praktische hulp
die wij ontvingen in de weken dat Ad tijdelijk niet thuis kon wonen. Ad heeft nu zijn plekje in Beekdal gevonden. Wij zijn blij jullie weer in de kerk te kunnen ontmoeten.
Hartelijke groeten,
Iete en Ad van Voornveld
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Kerkelijk Bureau
Open op 19 oktober 2022 en 16 november 2022
Overleden
Teun Geluk

Ede

Vertrokken naar
Thom Veldhuis

Heelsum

Ingekomen
H. Roozenboom
D.P.J. van der Vliet

Heveadorp
Doorwerth

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

In Memoriam Teun Geluk
5 februari 1943-14 september 2022
Woensdag 14 september is Teun Geluk op 79-jarige leeftijd overleden. Hij woonde de laatste maanden in het
verzorgingshuis September in Ede. Dat is gevestigd in de mooie villa Richmond. Op dinsdag 20 september heb ik
de afscheidsdienst in de Hiense Kerk in Dodewaard bijgewoond. Teun is weer thuis, zei dochter Tjitske. Want Teun
was hier geboren en opgegroeid en heeft er een groot deel van zijn leven gewoond en gewerkt. Hij ontmoette zijn
eerste vrouw tijdens zijn militaire dienst in Friesland. Zij trouwden en gingen in Dodewaard wonen. Zij kregen
twee dochters en een zoon. Alle drie hebben zij hun vader tijdens het afscheid liefdevol herdacht. Teun was een
harde werker, een liefdevolle echtgenoot en vader.
Een moeilijke tijd beleefde Teun, nadat zijn vrouw Greet was overleden. Daar kwam verandering in toen Teun in
februari 2008 op reis ging naar Zuid-Afrika. In het vliegtuig zat iemand die dezelfde reis maakte, Evelien. Zij raakten aan de praat en niet lang daarna trouwde Teun met haar. Zij gingen in Wageningen wonen en raakten betrokken bij de Ontmoetingskerk in Doorwerth.
Ik leerde Teun omstreeks 2016 kennen toen ik voor de Ontmoetingskerk
het Kerkblad ging maken. Teun was voorzitter van de werkgroep Communicatie. Op zijn initiatief zijn er vijf jaargangen van het Bulletin
Ont.moeten verschenen, waarin elke 14 dagen informatie stond over de
activiteiten die de Ontmoetingskerk organiseerde. Het werd ook gestuurd naar belangstellenden die geen lid waren van de Protestantse
Gemeente. Velen van u zullen de foto met de hand, die een druiventros
toont, nog wel herinneren.
Maar Teun deed meer. Hij was regelmatig op zondag in de kerk. Hij was actief met het zoeken naar mooie locaties
voor Meditatie op locatie. Hij ontving ons in zijn wijngaard, liet ons kennismaken met de mooie kasteeltuin in
Hemmen en introduceerde ons bij de Boschhoeve in Wolfheze. Samen met Evelien deed hij mee aan deze mooie
bijeenkomsten. En als het even kon nodigde hij je uit om met de druivenoogst te helpen.
De laatste twee jaar ging de gezondheid van Teun achteruit en hij verhuisde dit voorjaar naar Ede. Daar is hij, toch
nog onverwachts, op 14 september overleden. Tijdens de uitvaart lieten zijn vrouw Evelien, zijn kinderen, kleinkinderen en de vele vrienden en kennissen die naar Dodewaard waren gekomen, hem los, bedroefd, maar voor
altijd verbonden.
Anne Krijger
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Herdenken van onze overleden reisgenoten
Langzaam maar zeker voelen we ons steeds iets meer reisgenoten. De leden van de Katholieke gemeenschap De Schakel, die van
de Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp en de huisgenoten van het Odensehuis Doorwerth. We ervaren ons samenleven als een reis richting het Koninkrijk van God, of naar een gemeenschap van vitale menswaardigheid, ook wanneer het geheugen, verstand en lichaam gaan haperen. Op die reis verliezen wij
ook tochtgenoten. Hier willen wij nadrukkelijk en liefdevol bij stilstaan.
Graag nodigen we jullie allen uit bij de Allerzielenviering van de
Katholieke gemeenschap op 2 november rond 16.30 uur (volg de
informatie). Hier zullen de namen van de Katholieke leden worden
genoemd.
Ook zijn jullie van harte welkom bij de herdenkingsviering van de
Protestantse Gemeenschap op zondag 20 november om 10.00
uur. Hier zullen de namen van de overleden Protestantse leden
worden genoemd.

Aan tafel gaan
Bij het vallen van de avond
laat ik de deur wijd openstaan.
Mijn hoge lamp met haar helder schijnsel
laat hier bedroefden binnengaan.
Zie hier een mooi gedekte tafel,
drink uit de kelk van droef gemis,
zit naast de pijn als trouwe broeder,
die vaste gast is aan de dis.
Hier is nog hoop en troost te vinden
voor wie zich in het duister waant.
Als we ons leed dan samen delen,
schuift Christus ook aan tafel aan.
Tasos Leivaditis
vertaling: Caby Slootweg en Froukje Veenman

Voorbereiding viering Zondag voleinding
De viering van 20 november wordt voorbereid op donderdagavond 3 november 19.30 - 21.00 uur in de Ontmoetingskerk onder leiding van ds. Martin de Jong. Iedereen is van harte uitgenodigd hier aan deel te nemen.
Deelnemers en vrijwilligers van het Odensehuis, die graag de naam van een overleden huisgenoot willen laten
noemen, kunnen dit bij ons aangeven.
Informatie en overleg bij Susan Cleveringa (alle drie de gemeenschappen). Overleg vanuit de Protestantse Gemeente kan ook bij Aartje Rodermond (Doorwerth Zuid/Heveadorp), Woutje Vermeulen (Doorwerth Noord) en
ds. Martin de Jong.
Graag zien wij jullie bij de vieringen!
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Columnpje
De complexiteit van de wereld is ronduit verbijsterend. Er zijn crises waarachter steeds weer nieuwe
opduiken, stuk voor stuk voldoende om de wereld te
doen bezwijken. Ik werk me tobberig door de vele artikelen en actualiteitenrubrieken die daarover gaan.
En bij de krant merk ik soms dat ik de woorden en de
zinnen wel begrijp, maar dat ik níet begrijp wat ze
precies betekenen – en al helemaal niet wat ik ermee
zou moeten beginnen. Iets in beweging zetten? Maar
wat dan? En zelfs als ik dat wist, zou ik ook nog niet
eens weten hoe. Ook niet als ik me zwoegend door
de vele pagina’s van de krant heb heen gewerkt. Ik
zet bij diverse artikelen uitroeptekens of vraagtekens.
Soms allebei. En bij sommige heb ik het woord bewaren bij de titel geschreven. Met vette letters. Er ligt
altijd een potlood op de tafel, speciaal voor dat doel.

stond – ‘jongens, nu goed opletten: we gaan nu uit de
Bijbel lezen. Het Boek Gods’

Ik slijp het geregeld, maar ik heb met die potloodkrabbels amper ooit iets gedaan. En dat, terwijl ik
als keurig staatsburger, sterker nog: als betrekkelijk
keurig kerkmens, al mijn hele volwassen leven vind,
dat ik op de wereld betrokken dien te zijn.

Als ik nu mijn gezicht ernaar overbuig wordt mijn verbeeldingskracht wakker, ruik ik de geur van schapen
en geiten en ezels, van bouwers van tempels, van geleerden en vissers. En, niet te vergeten, een enkele
timmerman. Ze leefden volstrekt anders dan ik, en
toch waren ze net als ik, kenden ze dezelfde aanvechtingen en moedeloosheid als ik, dezelfde onmacht.

Maar dan gaat het natuurlijk onvermijdelijk botsen:
die keurigheid en die betrokkenheid van mij en het
vermogen de moed erin te houden. En het resultaat
is dan alleen maar dat ik, voor ik het weet, niet verder kom dan quasidiepzinnige oplossingen voor die
crises bedenken. En daar trekken die vele crises zich
natuurlijk niets van aan.
Maar wat dan? Wat kan ik als betrekkelijk keurig
kerkmens eigenlijk dan wel? Bidden? Ja, dat moet ik
natuurlijk niet vergeten. Ook al klinkt dat bidden in
mijn eigen oren vaak als fluiten in het donker, fluiten
om dat beangstigende donker even niet te zien. Dat is
ook een functie van bidden, en waarachtig niet de
slechtste.
Maar verder? De Bijbel lezen? Ja, dat zeker ook, met
aandacht vooral. Maar als ik dat afzet tegen al die crises, wereldwijd en van alle tijden, hoe kan ik met zo’n
Bijbel daartegen in het geweer komen? En wat ìs die
Bijbel nou helemaal? Het Woord van God, vertelde de
juffrouw op de lagere school.
Ze sprak dat met hoofdletters uit en legde de Bijbel
dan met een stevige klap op de tafel waarachter ze

Maar de Bijbel ìs geen boek. Hij is een verzameling
van uiteenlopende geschriften uit diverse tijden. Al
die tijden liggen al eeuwen achter ons en bij de
meeste van de handen die eraan hebben geschreven
weten we niet eens de namen. Nee, geen boek. Een
bundeling is de Bijbel, een bundeling van uiteenlopende geschriften, samengehouden door een lijm die
is gemaakt uit de ingrediënten geloof, hoop en liefde,
in verschillende en ogenschijnlijk uiteenlopende verhoudingen. De mensen hebben die bundeling meegenomen door alles heen: woestijnen, verdrukkingen,
ontluistering, noem maar op. Maar ze hebben ze
meegesleept of hun leven ervan af hing.

Die bundeling ligt nu voor me. Net zo ogenschijnlijk
passief als andere boeken op mijn bureau of de kranten op onze keukentafel. En het enige dat ze doet is
me aanporren. En als ik me láát porren, als ik dan opschrik, kom ik tegen waar ik nu over zit tobben. Als
vanzelf. In dit geval een uitspraak van Jezus:
Zoek eerst het Koninkrijk der hemelen en zijn gerechtigheid; al wat je werkelijk nodig hebt, krijgt je al zoekend naar die gerechtigheid als vanzelf.1.
Kennelijk is wat ik nodig heb allang gegeven, van den
beginne af - de richting die we onze levens mogen geven: die van de gerechtigheid, midden in alle crises.
En dat vreemde, dat ontroerende vermogen van de
Heer dat hieruit spreekt: Zijn vertrouwen in ons, Zijn
geloof dat wij dat kunnen, de richting van de gerechtigheid kiezen, die blijvend gaan. Dat is werkelijk Koninklijk. Hemels zelfs.
HJN
1

Mattheus 6: 25-34
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Kerstsamenzang zondag 18 december 2022
Het lijkt ver weg maar oh wat gaat de tijd snel. Na twee jaar geen kerstsamenzang kunnen we gelukkig weer zingen en
‘Samen zingen onderweg naar het feest van kerst’
Met medewerking van:
Het koor ‘The New Creation’ uit Ede o.l.v van Rob Biersteker.
Monique van Zoest voor de overdenking/meditatie.
Het belooft weer een mooie zangmiddag te worden, noteer 18 december
alvast in uw agenda. U komt toch ook!
Namens de voorbereidingscommissie,
Nel Maassen

Nieuws vanuit Vorming en Toerusting/Jeugd
Na een prachtige Zomerweek waarin we ons konden laven aan elkaar, muziek, bezinning, beweging, kunst en creativiteit, gaan we vol inspiratie en enthousiasme het winterseizoen tegemoet. Vanuit Vorming en Toerusting bieden we een aantrekkelijk en gevarieerd programma met zingevende activiteiten voor alle gemeenteleden, jong
tot ouder. De activiteiten staan, net zoals in de Zomerweek, ook open voor leden van de Katholieke gemeenschap
de Schakel, leden van andere geloofsgemeenschappen en dorpsgenoten die zich verbonden voelen met de PGDH.

Winterprogramma 22/23
Verdiepend en inspirerend
Verfrissingscatechese en Belevingscatechese:
Geloofsgesprekken aan de hand van een gezamenlijk te
lezen boek of interactieve verwerkingsvormen.
Start in oktober
Bezinnend en verstillend
Jongerenmeditatie op zaterdag 5 november;
Bezinning op thema’s die jongeren tussen de 20 en 30 jaar
bezighouden. Actieve voorbereiding met de jongeren.
Ontmoeten en uitwisselen
Zin in 50 op woensdag 9 november
Niet te zwaar, wel zinvol
Actueel, informatief, bezinnend
Lezing Geloof en dementie op zondag 13 november
Gesprekstafel Geloof en dementie op zondag 20 november

Verstilling in Adventstijd
Adventsmeditatie op vrijdag 18 november
Taizégebedsweek van 19-23 december
Maatschappelijk en verbindend
Kaarten versieren en bezorgen bij ouderen in Protestantse Gemeente en geloofsgemeenschap de
Schakel, in samenwerking met de kinderen van basisschool De Dorendal op woensdag 14 december
Verdiepend, verstillend, inspirerend
Kloosterweekend 26-28 januari 2023
Zie de uitnodiging op pagina 21.
Jong en ouder verbindend, ontmoeting
Holy Happy Meal op zondagmiddag 12 maart 2023

Het doel van al deze activiteiten is om, in al zijn gevarieerdheid, een uitnodigende en inspirerende bijdrage te leveren aan hoe we met elkaar een gelovige, actieve gemeenschap kunnen zijn, waarin we door ontmoeting en gesprek, gevoed en opgeladen worden en zo ook een aantrekkelijke gemeenschap kunnen vormen voor de mensen
in onze directe omgeving en daarbuiten!
Nadere informatie over de activiteiten in november vindt u vanaf pagina 24.
Namens de werkgroep Vorming en Toerusting
Joke Cost Budde, Ina Roelofsen, Ineke Masselink, Gerard van der Kooij, ds. Martin de Jong,
Susan Cleveringa (Ouderling V&T/Jeugd).

Verfrissingscatechese
Leven in volheid van Timothy Radcliffe wordt onze reisgids in dit nieuwe seizoen. Voor de
Kerst willen we deel 1 lezen en in het nieuwe jaar deel 2. Radcliffe koppelt zijn belezenheid
aan een groot gevoel voor relevantie en een fijnzinnige communicatie. Deelnemers lezen
thuis een hoofdstuk, in de groep spreken we erover. We gebruiken de dialogische methode:
snappen we wat er staat en hoe raakt het ons (hierbij proberen we elkaar te begrijpen, niet
de maat te nemen).
Tijdstip:
Locatie:
Begeleiding:
Data:

donderdagen 9.30 - 11.00 uur
Ontmoetingskerk Doorwerth
ds. Martin de Jong
donderdag 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november
12 januari, 26 januari, 9 februari, 23 februari, 9 maart in 2023

Informatie en opgave: Ina Roelofsen:  inaroelofsen39@gmail.com ....
Martin de Jong:  predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nlof  06-49840712

Belevingscatechese
Leren in onze christelijke gemeenschap kent drie grote lagen:
- kennis van bijbelverhalen, kerkgeschiedenis en traditie
- zelfkennis: het zelf beter leren kennen en begrijpen om Gods bedoelingen met jou en door jou beter
te gaan zien
- zelftransformatie: jezelf laten vernieuwen in Gods Geest.
Belevingscatechese is een vorm van groepswerk, waarin de christelijke traditie de basis biedt en je zelf de regie
hebt over de programmering. Gesprek, kunstzinnige vormen, lichaamsbeweging, symbolen en rituelen zijn mogelijke werkvormen. Je werkt in een veilige, vertrouwde en inspirerende omgeving. Ouderling V en T en de predikant
zijn de begeleiders en laten zichzelf ook zien.
Moment:
Locatie:
Groepsgrootte:
Data:

woensdagmiddag 15.30 - 17.00 uur
Ontmoetingskerk
5 - 8 deelnemers
12 oktober, 26 oktober, 23 en 30 november, 7 december 2022
18 januari, 1 en 15 februari, 1 en 15 maart

Informatie en opgave: Susan Cleveringa: vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
Martin de Jong:  predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nlof  06-49840712

Zondag Voleinding (2)
Tweede Collecte zondag 20 november
Binnenlands Pastoraat
De opbrengst van de tweede collecte op Zondag Voleinding is voor het binnenlands
pastoraat. Omzien naar elkaar, een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om
de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten
in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten
waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar
te maken hebben gehad met verlies en rouw.
De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.

Het Landelijke Grootkoor Halleluja 2 van start
Het groot landelijk gemengd, alle-leeftijdenkoor start in oktober 2022 met het 2e seizoen met een
veelzijdig christelijk repertoire. De liederen zijn speciaal bewerkt door verschillende dirigenten. Het repertoire is
veelzijdig en hartverwarmend. We zingen mooie liederen door de eeuwen heen, zoals Psalm 8, Jezus alleen, Heer
wilt U mijn Leidsman wezen, en vele andere mooie liederen.
Het koor wordt muzikaal ondersteund door beroepsmusici, en we zingen in de mooiste kerken van Nederland,
van Noord tot Zuid, van West tot Oost. En indien gewenst: in 2023 vertrekken we met het koor naar Israël, daar
waar we zingen en ons hart nog warmer wordt! Zingt u, zing jij mee? Doe mee met vrienden, vriendinnen,
partners, kinderen!
We willen graag een christelijk familiekoor zijn! Samen zingen voor de naaste dichtbij en ver weg. Ook willen we
zingen, zodat onze harten brandende worden om Hem groot te maken!
Meer informatie: over dit GrootKoor en opgeven als lid?
Surf naar www.hallelujakoor.nl

Kloosterweekend 2023
Vrijdag -zondag 3-5 februari
Uitnodiging
In februari 2023 zijn we te gast bij de Zusters Birgittinessen in Weert. Het is een prachtige, niet zo bekende orde.
Bekende kloostervrienden, maar ook nieuwe aanmeldingen, zijn van harte welkom. Uitnodiging volgt.
Er zijn één- en tweepersoonskamers. Het is voordelig om met iemand een kamer te delen. Wij reizen samen met
eigen auto’s. Er is een eigen parkeergelegenheid, alsmede een lift in het gebouw.
De kosten van het weekend zijn in verband met de inflatie en extra verwarmingskosten veel hoger dan vorig jaar:
1 persoons kamer € 205,2 persoonskamer € 170,Neem even een kijkje op de website daar staan onder andere heerlijke gerechten. Dit is een orde die van lekker en gezond eten houdt. Voor vegetariers onder ons, is er voldoende keuze. Mensen die geen gluten gebruiken,
kunnen kiezen zelf brood mee te nemen of iets extra’s bijbetalen.
Informatie en aanmelden bij Ina Roelofsen:  inaroelofsen39@gmail.com
Meer klooster: www.birgittinessen.nl
Namens de Kloostergroep,
Aart Arie, Ina en Yvonne

Activiteiten in en rond de Ontmoetingskerk
Activiteiten oktober
Repareercafé Doorwerth
Zaterdag 1 oktober van 14.00-18.00 uur in het centrum van Doorwerth op het Dorenfest
Waardeer het, repareer het
Op deze zaterdag kunt u kapotte apparatuur, kleding, kleine meubels of fiets laten repareren door enthousiaste vrijwilligers. U blijft aanwezig tijdens de reparatie en drinkt gezellig een kop koffie of thee.
Is de reparatie gelukt? Dan is een vrijwillige bijdrage welkom.
Informatie Joke Cost Budde:  026-3515680

Koffie met een oortje
Dinsdag 11 oktober 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 12 oktober van 14.45-16.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth
Iedere tweede woensdag van de maand komen wij bij elkaar om samen, onder leiding van
ds. Kees van Alderwegen een Bijbelgedeelte te verkennen. Ieders inbreng is belangrijk. Er
is ook aandacht voor een gezellige en ontspannen sfeer.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Bijeenkomst Doorwerthse Gemeenschap
Zaterdag 15 oktober van 11.00-13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth
Leden van de voormalige Rooms-katholieke kerk in Doorwerth organiseren elke derde zaterdag van de maand een bijeenkomst. Er is ruimte voor stilte, gebed, zang en een gesprek
over een tekst of gedicht.
Na de viering is er tijd voor een kopje koffie en een eenvoudige lunch.

Iedereen is van harte welkom.

Thee met thema
Zondag 16 oktober van 16.00- 17.30 uur in de Remonstrantse kerk, Wilhelminastraat 10, Oosterbeek
Verduurzaming van de handel
Oosterbeker Daan Wensing is directeur van IDH, Initiatief Duurzame Handel, dat zich inzet om wereldwijde handelsketens duurzamer en socialer te maken.
Informatie Leen van Doorn:  leenvdoorn@xs4all.nl

Op adem komen
Donderdag 20 oktober 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, gesprekken en gezelligheid. Na het programma gaan we samen aan tafel voor de lunch.
Kosten: € 10,- euro op de dag contant te betalen
Opgave: uiterlijk op 13 oktober bij Siny van Pijkeren:  06-43900522
Informatie: Susan Cleveringa  vent@ ontmoetingskerk-doorwerth.nl

Taizé liederen oefenen en zingen
Vrijdag 21 oktober van 15.30-17.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth
Onder Auspiciën van de Raad van Kerken en met de Vrienden van de Oude Kerk hebben
wij deze zomer 3 vespers op zondag georganiseerd het Licht van Taizé. Er kwamen gemiddeld 25 mensen per keer. Dit willen wij voortzetten in 2023.
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

Oecumenische middag
Woensdag 26 oktober 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
Heleen Noordermeer: 026-8484812

Ineke Jansen:
Marietje Ekelhoff:

026-3342214
026-3335713

Activiteiten november

Repareercafé Doorwerth
Zaterdag 5 november 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 repareren door enthousiaste vrijwilligers. U blijft aanwezig tijdens de reparatie en drinkt gezellig een kop koffie of thee.
Is de reparatie gelukt? Dan is een vrijwillige bijdrage welkom.
Informatie Joke Cost Budde:  026-3515680

Jongerenmeditatie
Zaterdag 5 november van 10.00-13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth
‘Huis van ontmoeting’
Op zaterdag 5 november 2022 10.00 - 13.00 uur organiseert het ‘Huis van Ontmoeting’
in Doorwerth een meditatie-ochtend voor jongeren (18 - 35 jaar). Ervaring met meditatie is niet vereist, wel de bereidheid om jezelf hierin te oefenen.
Deze meditatie bieden wij aan voor een specifieke leeftijdsgroep. De vragen en uitdagingen op deze leeftijd deel je het makkelijkste met leeftijdsgenoten. Deze meditatie
bieden wij in de regio’s tussen Arnhem en Wageningen. Jongeren van elders zijn ook
van harte uitgenodigd. Na opgave ontvang je z.s.m. het programma
Voorbereiding en begeleiding: Finn Kapizza, Martin de Jong en Susan Cleveringa.
Kosten: € 5,- contant of per tikkie betalen. Koffie, thee en koek zijn inbegrepen.
Lunch: Na afloop kun je samen de lunch gebruiken. Wel zelf meenemen.
Informatie en opgave (voor 29 oktober) bij Susan Cleveringa: vent@ ontmoetingskerk-doorwerth.nl
Martin de Jong:  predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

Groene kerk
Zondag 6 november van 15.30- 17.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth
Lezing, gesprek en geboorte
De Ontmoetingskerk mag zich een ‘Groene kerk’ noemen. Groene Kerk is deelnemer in
Groen Leven, het platform van duurzame organisaties in Doorwerth en Heveadorp. Na een
inspirerende lezing van Hannie Luijten, lid van de werkgroep Groene Kerk PG OosterbeekWolfheze, houden we een gesprek over de ideeën en plannen die er leven rond dit thema.
De middag besluiten we met de onthulling van het bord ‘Groene Kerk’ en heffen hierbij
het glas.
Lees ook de uitnodiging op pagina 7.
Informatie en opgave:  groenekerk@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

Koffie met een oortje
Dinsdag 8 november 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 9 november 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.

Zin in 50
Woensdag 9 november van18.00-20.00 uur bij Pizzeria Bella Italia, Richtersweg 366, Doorwerth
Bijpraten met pizza
Graag pakken we de draad weer op! Zinvol ontmoeten voor 50ers en 60ers.
We nodigen je uit voor een paar gezellige uurtjes ontmoeten en bijpraten onder het genot
van een drankje en een heerlijke, versbereide pizza!
Kosten: Je bestelt en betaalt je eigen pizza, eerste drankje gratis
Informatie en opgave (voor 1 november) bij: Susan Cleveringa:  vent@ ontmoetingskerk-doorwerth.nl

Dementie en geloof, lezing
Zondag 13 november van 15.30-17.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth
God vergeten?
Ds. Martin de Jong, predikant en oud-kwartiermaker van het Odensehuis Doorwerth,
houdt een lezing over de relatie tussen geloof en dementie. Het boekje ‘God vergeten’
van ds. Tim van Iersel is leidraad. De lezing is het vervolg op de thematische viering ‘Geloof en dementie’ van 22 mei jl. Het vervolg zal zijn op zondag 20 november aan de gesprekstafel.
Zie de aankondiging hieronder.
Informatie en opgave bij: bij Susan Cleveringa: vent@ ontmoetingskerk-doorwerth.nl
Martin de Jong:  predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl of 06-49840712.

Op adem komen
Donderdag 17 november 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, gesprekken en gezelligheid. Na het programma gaan we samen aan tafel voor de lunch.
Kosten: € 10,- euro op de dag contant te betalen
Opgave: uiterlijk op 13 oktober bij Siny van Pijkeren:  06-43900522
Informatie: Susan Cleveringa  vent@ ontmoetingskerk-doorwerth.nl

Adventsmeditatie
Vrijdag 18 november van 16.00-20.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth
Graag nodigen wij iedereen uit voor een meditatie in Adventstijd. Ervaring met mediteren is niet nodig. Het programma bestaat uit bezinning, afgewisseld met een aantrekkelijke werkvorm en lichaamsbewustzijnsoefeningen. Tot slot eten wij samen. Graag zelf
brood meenemen. Voor soep en drinken wordt gezorgd.
Ds. Martin de Jong en Susan Cleveringa begeleiden het programma.
Kosten: € 5,Aanmelden voor 11 november bij Susan Cleveringa:  vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

Bijeenkomst Doorwerthse Gemeenschap
Zaterdag 19 november van 11.00-13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth
Leden van de voormalige Rooms-katholieke kerk in Doorwerth organiseren elke derde
zaterdag van de maand een bijeenkomst. Er is ruimte voor stilte, gebed, zang en een gesprek over een tekst of gedicht.
Na de viering is er tijd voor een kopje koffie en een eenvoudige lunch.
Iedereen is van harte welkom.

Dementie en geloof, gesprekstafel
Zondag 20 november van 15.30-17.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth
Aan de gesprekstafel, onder leiding van ds. Martin de Jong, spreken we over de uitdagingen voor de kerkelijke gemeente en het Odensehuis om samen te leven in een huis/gebouw. Welke samenwerking is wenselijk? Hoe kunnen we elkaar versterken? Waar moeten we op letten?
Informatie en opgave bij: bij Susan Cleveringa: vent@ ontmoetingskerk-doorwerth.nl
Martin de Jong:  predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl of 06-49840712.

Thee met thema
Zondag 20 november om 15.00 uur in Filmhuis Oosterbeek, Weverstraat 85, Oosterbeek
Entre les murs
Traditiegetrouw vertonen we in de maand november een film. Op 20 november is dat Entre les murs. De film geeft een zeer krachtige close-up van een schoolklas in de grote stad
anno 2008. Door de filmopnames maakt de toeschouwer de gebeurtenissen in de klas zelf
mee. De film won een Gouden Palm.
Vanwege de lengte van de film is de aanvangstijd 15.00 uur.
Informatie Janneke de Vries:  jannekedevries@upcmail.nl
Vrijwillige bijdrage

Oecumenische middag
Woensdag 23 november 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:
Heleen Noordermeer:

026-3391695
026-8484812

Ineke Jansen:
Marietje Ekelhoff:

026-3342214
026-3335713

Zomerweek 2022
Deze week van zaterdag 20 tot en met zondag 28 augustus was zo vol van activiteiten en ontmoetingen, dat deze
pagina maar een kleine indruk geeft. Er waren lezingen, Bijbelstudies en veel muziek. We gingen samen aan tafel,
wandelden en dronken gezellig een kop koffie. En steeds was er weer een stiltemoment in de Taizékapel.
In het kerkblad leest u nog een tweetal reacties van deelnemers.

Contactadressen Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp
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

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

Diaconie
Secretaris dhr. Henk Gerritsen,
 diaconie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
 Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth
Kerkelijk Bureau is open op woensdag:
19 oktober 2022 en 16 november van 14.00-16.00 uur
 kerkelijkbureau@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
 026-3333979 keuze 4 (openingsuren)
 Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth

Overzicht bankrekeningen Ontmoetingskerk
Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp
Voor bijdragen tgv Kerkbalans, Kerkblad,
NL85 RABO 037 37 11 395
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

Juiste omschrijving
Vermeld op uw overschrijving altijd duidelijk 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 DoorwerthHeveadorp
Omschrijving: verjaardagfonds

Voor bijdragen tgv Werkgroep ZWO.

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

