
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  -  WEEK 33 

Beste mensen rondom de Ontmoetingskerk 

Dit zegt God, de Heer, 

De Heilige van Israël: 

In rust en inkeer ligt jullie redding. 

In geduld en vertrouwen ligt jullie kracht. 

(Jesaja 30: 15) 

 

 

Bij de zondag 

Stel je voor, je krijgt de kans om één vraag aan Jezus te 

stellen, waar zou die over gaan? Over wat er in de wereld 

gebeurt, of in jouw leven? Over Jezus’ eigen weg? Over God? 

Op deze zondag komt een zeker iemand met een vraag bij 

Jezus. “ Heer, zijn er maar weinigen die gered worden? “ Is 

het onze vraag? En wat zegt ons het antwoord van Jezus? 

 

 

Nieuws uit de jaardoelgroep. 

Het lijkt stil in de 

jaardoelgroep, maar achter de 

schermen zijn we druk met 

het plannen van acties voor de 

voedselbank. 

*In het najaar zijn er weer 

gezellige rummikub avonden  

*Een bloembollenactie in het najaar. 

*Op 25 november staat er een running diner gepland met 

stamppotten in de hoofdrol. 

 

Voor de zomervakantie hebben we de levensmiddelen 

kunnen brengen naar de voedselbank en de luiervoorraad 

kunnen aanvullen. 

Namens de voedselbank hartelijk bedankt voor uw bijdrage 

om dit weer te kunnen realiseren. 

Wij houden u op de hoogte wanneer er meer nieuws over de 

datums is. 

 

Namens de jaardoelgroep 

Theresia, Gerrit, Herman, Dennis, Adri en Clara 

 

 

 

Agenda 

Zondag 28 augustus, aanvang 10.00 

uur – Gezamenlijke tentdienst 

Thema: “En toch …… Feest!” 

Voorbereid door Geke Lopers 

(Hervormde Kerk) en Betty Gras 

(Ontmoetingskerk) 

Met muzikale medewerking van 

Woudklank o.l.v. Thom Zigterman 

 

Zondag 18 september: Startzondag 

 

Maandag 29 aug t/m woensdag 14 

sept – Vakantie Roelie Stevens 

 

Collecte 

1e collecte Eigen diaconie 

2e collecte Eigen jeugdwerk 

3e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen 

 

Liturgie 

21 augustus 2022 Ds. Betty Gras 

Yvonne Schalk (organist)  

 

Liederen en Schriftlezing:  

 

Zingen: NLB 274: 1 en 3 - 2 

Zingen: NLB 932: 1, 2 en 4 

Schriftlezing: Jesaja 30: 15-21  

NLB 1001: 1 

Lucas 13: 22-30 

Zingen: NLB 1001: 2 

Overweging 

Zingen: NLB 1001: 3 

Gedachtenis 

Gebeden 

Slotlied: NLB 993: 1,2,3,4 en 7 



 

Kerstmarkt – (hak)potten 

Beste mensen, 

Het jaar rond verzamelen wij (hak)potten voor de kerstmarkt. 

Formaat 375 ml / 450 gr. U kunt ze kwijt in de entreehal van 

de kerk. 

U kunt ons helpen door de potten goed af te wassen, de 

sticker te verwijderen en voor dat u de pot afsluit deze goed 

te laten drogen. 

Heel hartelijk bedankt, 

De kerstmarktcommissie  

 

 

Weeksluiting 

U bent vrijdagavond weer van harte welkom 

bij de weeksluiting in het Tonckenshuys. 

 

’s Morgens is er dan een zanguurtje geweest 

voor bewoners van KSW. 

 

Hartelijke groet, Roelie Stevens. 

 

Startzondag 2022: Aan Tafel! 

 

Bij de afbeelding(PKN):  

Vurige handen, 

zegenend, aanbiddend.  

Roze; geopende Bijbel, 

tegelijk tafel.  

Witte lijnen: ( gebroken) 

brood om te delen.  

Paars: wijn van het 

Koninkrijk. 

 

 

Zondag 18 september in de Ontmoetingskerk 

Ontbijt (09.00 uur) 

Workshopronde (09.45) 

(zingen, een goed gesprek, creatief én met bloemen) 

Viering, afscheid en bevestiging ambtsdragers (10.15 uur) 

Koffie met taart (11.00 uur) 

 

Deze Startzondag ontmoeten we elkaar op bijzondere wijze 

rondom de tafel, van de ontbijttafel tot de liturgische tafel. 

Het alledaagse vloeit over in het bijzondere en andersom. 

Vanaf 4 september kunt u zich opgeven voor het ontbijt, op 

lijsten in de kerk óf via hermaheidekamp@gmail.com/06-

13239751 

We hopen op een lange, gedekte, feestelijke tafel! 
 

 

Kopij nieuwsbrief  

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 

sturen naar: 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  

 

Voor meer informatie zie Website: 

www.deontmoetingskerk.nl  

 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


