
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  -  WEEK 36 

  

Beste mensen rondom de Ontmoetingskerk 

 
 

(Gezien deze week tijdens een pastoraal bezoek…) 

 

 

Bij de eerste collecte 

De kerk: een thuis voor jongeren. 

Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker 

dat zij zich er thuis voelen, dat ze serieus worden genomen 

en dat ze een volwaardig stem hebben. Onderzoek maakt 

duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan 

aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. 

Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie 

van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en 

andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek 

is waar kinderen en jongeren zich gezien en geliefd voelen 

 

 

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 

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  

 

Agenda 

 

t/m woensdag 14 sept – Vakantie 

Roelie Stevens 

 

Woensdag 14 september – Rummikub 

avond voor de voedselbank 

 

Zondag 18 september: Startzondag 

 

Zondag 2 oktober – Cantatedienst met 

Bach Cantate Koor Salland & Ensemble 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Woensdag 5 oktober a.s.: 

Gemeenteavond Ontmoetingskerk 

 

Zaterdag 8 oktober – Concert met 

beroemde filmmuziek door Harry 

Bosma & Friends. 

Aanvang 20.00 uur - Ontmoetingskerk 

 

Collecte 

1e collecte Protestantse Kerk Jong 

Protestant (zie info hiernaast) 

2e collecte Kerk 

3e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen 

 

Liturgie 

11 september 2022 Ds. G. Naber uit 

Lemelerveld 

Yvonne Schalk (organist)  

 

Liederen en Schriftlezing:  

Zingen: NLB 217: 1,2,3,4 - 5 

Zingen glorialied: NLB 864: 1,2,5  

Schriftlezing: Exodus 32: 7-14 

Zingen: NLB 130: 2 

Schriftlezing: Lucas 15: 1-10 

NLB: 184: 1,2,3,4,5 

Overweging 

Zingen: NLB 885: 1,2 

Dank- en voorbeden 

Slotlied: Vreugde, vreugde, louter 

vreugde 



 

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! 

Zondag 18 september in de Ontmoetingskerk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ontbijt      09.00 uur 

- Aan de slag met elkaar    09.45 uur 

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

- Viering, met afscheid/bevestiging               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. 

We hopen op een lange, gedekte, feestelijke tafel! 

 

Geef u vandaag nog op via Herma Heidekamp of via de 

lijsten in de kerk! 

hermaheidekamp@gmail.com /06-13239751 

 

Uiteraard kunt u/kunnen jullie ook ná het ontbijt 

aanhaken! 
 

  

 

 

 

 

 

 

Kopij nieuwsbrief  

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 

sturen naar: 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  

 

Voor meer informatie zie Website: 

www.deontmoetingskerk.nl  

 

Facebook 

mailto:hermaheidekamp@gmail.com

