
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  -  WEEK 26 

Beste mensen rondom de Ontmoetingskerk 

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden 

wat ik niet kan veranderen, 

moed om te veranderen wat ik kan veranderen, 

en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken. 

Om één dag tegelijkertijd te leven. 

Om van één moment tegelijkertijd te genieten. 

Om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede. 

 

Uit: Gebed om kalmte, geschreven door Reinhold Niebuhr in 

1943 

 

 

Bij de zondag  (Er is geen jeugdkerk!) 

Deze zondag verwelkomen we van harte emeritus-predikant 

André Heiner uit Elim. Ds. Heiner was al verschillende keren 

in ons midden en is soms achterwacht voor onze gemeente. 

Kortom, een vertrouwd gezicht.   

 

 

Because we carry komt in actie 

En wij doen mee! 

 

Een goed gevulde toilettas voor 

Oekraïense vluchtelingen in Polen en 

Moldavië, daar gaan we voor.  

U / jij kunt geld storten waar wij 

toilettassen plus inhoud van kopen. 

NL09RABO0376257946 tnv Diaconie Ontmoetingskerk ovv 

“toilettas”!  

Deze actie doen we samen met de diaconieën van de 

hervormde en vrijgemaakte kerk.  

 

Because we carry zorgt dat het op de juiste plek bij de juiste 

mensen komt.  

“Wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld” 

 

TOT EN MET DONDERDAG A.S. KUNT U NOG GELD 

STORTEN 

 

Hartelijke groet     Aleida, Bernice, Betty, Marian en Yvonne 

 

Agenda 

Zondag 10 juli: overstapviering KND 

Vakantie Roelie Stevens: 20 juni t/m 11 

juli 

 

Collecte 

1e collecte voor onze eigen diaconie 

2e collecte voor het eigen Jeugdwerk 

3e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen 

 

Liturgie 

3 juli 2022  

Ds. A.P. Heiner uit Elim 

Harry Bosma (organist)  

 

Liederen en Schriftlezing:  

Psalm 96: 1 en 5 

Psalm 96: 7 

Glorialied: L705: 1 en 4 

Schriftlezing: 2 Kon 19: 8-22  

NLB 319: 1 

Verkondiging 

NLB 221: 1,2 en 3 

Slotlied: NLB 317: 1,2 en 3 



 

Jeugd  

26 juni 2022: Gezellige afsluiting met de Jeugdkerk 

 
Bowlen, ijs en fietsen! 

 

 

Overstapviering zondag 10 juli a.s. 

 
MET TIJN, LEON EN SAMUEL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopij nieuwsbrief  

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 

sturen naar: 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  

 

Voor meer informatie zie 

Website: www.deontmoetingskerk.nl   

Facebook 


