
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  -  WEEK 30 

Beste mensen rondom de Ontmoetingskerk 

Jezus en Nicodemus 

 
Ontmoeting in de nacht 

 

Aanstaande zondag zal ds. Dick van Veen uit Assen bij ons 

voorgaan. In de overdenking staan we stil bij het 

bijbelgedeelte uit Johannes 3, waarin Jezus in gesprek is met 

Nicodemus. 

 

In verband met de afwezigheid van het gehele beamerteam 

zullen deze zondag voor de kijkers thuis de teksten van de 

liederen en de lezingen niet zichtbaar zijn. Gelukkig zijn Arjen 

Vos en Bert Veuger bereid gevonden een deel van hun taak 

over te nemen, zodat de dienst wel kan worden uitgezonden. 

Als u mee wilt lezen/zingen, houd dan uw bijbel/liedboek bij 

de hand!  

 

Ds. Betty Gras is met vakantie tot en met 15 augustus. Voor 

dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba: 

Martha van der Zwaag,  scriba@deontmoetingskerk.nl. 

 

 

Kerkdienst Olden Kinholt 

Beurtelings verzorgen een van de kerken uit de omgeving 

naast hun eigen viering ook een kerkdienst in het Olden 

Kinholt. 

Zondag 31 juli zal onze gemeente hier vertegenwoordigd zijn 

door Roelie Stevens samen met ambtsdragers.  

 

 

Agenda 

Vakantie ds. Betty Gras: 18 juli t/m 15 

augustus  

 

Om alvast te noteren…. : Zondag 18 

september a.s. Startzondag met 

ontbijt en afscheid/ bevestiging 

ambtsdragers. Thema: Aan Tafel!  

Collecte 

1e collecte Linda Foundation (zie 

toelichting) 

2e collecte Kerk 

3e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen 

 

Liturgie 

31 juli 2022 Ds. van Veen uit Assen 

Marga van der Zwaag (organist)  

 

Liederen en Schriftlezing:  

 

Psalm 62:1,5 - 4 

NLB 314: 1,2 - 3 

Schriftlezing: Psalm 42: 1 t/m 3 en 6  

Psalm 139: 1,2 

Schriftlezing: Johannes 3: 1-10 

Psalm 139: 10,14 

Verkondiging 

Zingen: NLB 841 

Gebeden 

Slotlied:  NLB 823: 1,2,4 



 

1e collecte – Linda Foundation 

De LINDA.foundation 

is in juli 2013 

opgericht door Linda 

de Mol en Mood for 

Magazines, uitgeverij van het tijdschrift LINDA. Het fonds is 

bestemd voor (alleenstaande) ouders met kinderen die in 

financiële nood verkeren. 

 

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. In 

Amsterdam zelfs één op de vier. Verwacht wordt dat dit 

aantal alleen nog maar zal stijgen. Steeds meer ouders 

kunnen de maandelijkse rekeningen niet meer voldoen. 

Steeds meer gezinnen moeten beroep doen op de 

schuldsanering. De Voedselbank kan het aantal aanvragen 

voor eten nauwelijks aan en het aantal hulpaanvragen voor 

bijzondere bijstand neemt toe. 

 

Kinderen die in armoede leven kunnen niet onbezorgd 

opgroeien: financiële nood bezorgt het hele gezin stress. Lid 

worden van een (sport)vereniging zit er meestal niet in; zelfs 

een verjaardagsfeestje geven kan al lastig zijn. Omdat ze 

zelden iets nieuws aanhebben, worden de kinderen soms op 

school gepest. Wanneer hun ouders boos of verdrietig zijn, 

voelen sommige kinderen zich schuldig. De iets ouderen 

zoeken vaak een baantje en kopen van het geld dat ze 

daarmee verdienen eten of extraatjes voor hun ouders. 

 

 

 

 

 

 

Kopij nieuwsbrief  

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 

sturen naar: 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  

 

Voor meer informatie zie Website: 

www.deontmoetingskerk.nl  

 

Facebook 

http://online.fliphtml5.com/uahzu/rxzb/#p=1

