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LB 

Beste mensen rondom de Ontmoetingskerk 

Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

dan dat wij recht doen en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 

 

Wat vraagt de aarde meer van ons 

dan dat wij dienen en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 

 

Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken en delen 

als ons is voorgedaan? 

 

Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen en omzien 

naar alles wat er leeft. 

 

Lied 992 uit het Liedboek 

 

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. 

 

 

1e collecte – Kerk in Actie Zomerzending 

Egypte  

 

De kerk staat op tegen armoede in het dorp. 

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. 

Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de 

Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede 

zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In 

elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de 

inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en 

werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen 

georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten 

afsluiten en huizen worden gerepareerd. 

 

 

Kindernevendienst 

Er is deze zondag géén kindernevendienst! 

 

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 Kerk in Actie Zomerzending 

(zie toelichting) 

2e collecte Kerk 

3e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen 

 

Liturgie 

14 augustus 2022 Ds. Paas-Feenstra uit 

Pesse 

Harry Bosma (organist)  

 

Liederen en Schriftlezing:  

 

Zingen: Psalm 139: 1,2  en 14 

Zingen: NLB 512: 1,2 5 

Lezing: Ps 112 van Huub Oosterhuis 

Zingen: Goedheid is sterker dan 

slechtheid (Iona) 

Schriftlezing: Jesaja 30: 15-21 en 

Lucas 13: 22-30 

Zingen: NLB 119: 1 

Overweging 

Luisteren: “Rescue” Lauren Daigle 

Zingen: NLB 969: 1, 3 

Slotlied: NLB 316: 1, 4 
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Muurbloempje 

 
 

Ik vind het zó verwonderlijk 

dat juist dit staat voor iets 

dat nietig, onaanzienlijk 

of dat onooglijk is 

 

is het niet uitzonderlijk 

dat het haar mogelijk is 

te bloeien, 

zelfs te groeien, 

zomaar... 

vanuit het niets? 

 

Roelie Stevens 

 

 

 

 

 

 

Kopij nieuwsbrief  

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 

sturen naar: 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  

 

Voor meer informatie zie Website: 

www.deontmoetingskerk.nl  

 

Facebook 


