
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  -  WEEK 35 

 En 2 

Beste mensen rondom de Ontmoetingskerk 

Welkom 

 

Hier is een stoel voor wie moe is. 

Hier is hoop voor wie verdwaald is. 

Hier is liefde voor wie vol wrok is. 

Hier is geloof voor wie twijfelt. 

Hier ben je thuis, zoals je bent  

Sta even stil, sluit je ogen, 

Want in de stilte 

Hoor je de echo van Gods woord 

Ga zitten en hol jezelf niet voorbij. 

Vouw je handen, open je hart, 

en bid. 

En als je dat niet kan, 

als je niet geloven kan 

omdat je pijn hebt, 

ga dan van hier met deze groet: 

“ Vrede en alle goeds ” 

 
(Gelezen deze week in de St. Gertrudiskerk te Workum) 

 

 

Bij de zondag 

Bezint eer ge begint, dat lijkt Jezus in ons verhaal van deze 

zondag te zeggen. Weet wat je doet als je Mij gaat volgen! 

Het gaat je wat kosten, dus ga eerst maar eens ‘berekenen’ 

of je dat er voor over hebt. Een vraag om over na te denken: 

kost het ons wat om de weg van Jezus, de weg van het 

Koninkrijk te gaan? En zo ja, wat? 

Deze zondag vieren we met elkaar Woord en Sacrament. We 

delen met elkaar brood en wijn in Christus’ naam, onderweg 

naar het Koninkrijk deelt Jezus zijn liefde en leven aan ons 

uit. 

 

 

Rummikub avonden voor voedselbank 

14 september is de eerste van een reeks oergezellige 

rummikub avonden. 

Onder leiding van Koop Drost en Klaas Jonkman. 

Deze wordt gehouden  in de GKV aan de Molenstraat en start 

met een heerlijk bakkie koffie of thee om 19.30 uur.  De inleg 

Agenda 

 

Maandag 29 aug t/m woensdag 14 

sept – Vakantie Roelie Stevens 

 

Zondag 18 september: Startzondag 

 

Woensdag 5 oktober a.s.: 

Gemeenteavond Ontmoetingskerk 

 

 

Collecte 

1e collecte Eigen diaconie 

2e collecte Eigen jeugdwerk 

3e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen 

 

Liturgie 

4 september 2022 Ds. Betty Gras 

Harry Bosma (organist)  

Avondmaalsdienst 

 

Liederen en Schriftlezing:  

 

Zingen: Psalm 139: 1, 2 - 8 

Zingen loflied: NLB 322 

Schriftlezing: Lucas 14: 25 – 35 

Zingen: O waar wil je heengaan? (Iona) 

Overweging 

Zingen: NLB 840 

Gedachtenis 

Tafelgebed, gezongen NLB 400 

Slotlied: NLB 416: 1, 4 



 

bedraagt €10,- per avond en zal volledig ten goede komen 

aan de voedselbank. Voor een hapje en drankje wordt 

gezorgd en er is voor de winnaar een prachtige prijs. 

U kunt zich aanmelden bij Adri Jonkman 0680168667 

           Clara van Dijk 0637295215 

           Theresia Onvlee 0613621573 

Heeft u een rummikub spel thuis liggen wilt u dit dan 

aangeven bij het aanmelden en het zou fijn zijn als u het spel 

mee neemt. 

De tweede avond is in 

de Hervormde Kerk op 

12 oktober  

en de derde keer in de 

Ontmoetingskerk  op 9 november. 

Komt allen jong en oud en meld u aan. 

 

 

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 


