
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  -  WEEK 40 

  

Beste mensen rondom de Ontmoetingskerk 

Goed is dat je niet doet wat slecht is 

niet achter oplichter aan loopt 

niet met Ploert en Schender heult 

niet je schouders ophaalt 

‘ploert en schender, ach 

zo is de wereld’ 

 

Goed is dat je goede woorden 

overweegt en wil: 

heb je naaste lief die is als jij 

de vluchteling, de arme, doe hen recht 

Prent ze in het hart van je verstand 

Die woorden 

Zeg ze voor je uit 

 

Gezegend ben je 

Een boom aan stromen levend water 

… 

 
(Fragment Psalm 1, Huub Oosterhuis) 

 

 

Bij de zondag 

NB: de Kinderviering is verplaatst naar een ander 

moment! 

 

Deze zondag verwelkomen we van harte ds. Fini van Zoelen 

in ons midden. Ze bezoekt met regelmaat de diensten in 

onze Ontmoetingskerk, samen met partner Jan Ros en neemt 

deel aan de filosofiegroep. Fijn dat ze bij ons voor wil gaan 

deze zondag! 

 

 

Because we carry 

Inzameling warme jassen en winterschoenen. 

Zie uitgebreid bericht onder deze 

Nieuwsbrief!  

 

 

 

Agenda 

 

Zaterdag 8 oktober – Concert met 

beroemde filmmuziek door Harry 

Bosma & Friends. 

Aanvang 20.00 uur – Ontmoetingskerk 

 

Zondag 9 oktober – Koffieontmoeting 

wijk 3 

 

Woensdag 12 oktober – Rummikub in 

de Hervormde Kerk 

 

Zaterdag 15 oktober – 14.00 – 17.00 

uur - Minisymposium (zie info in de 

kolom hiernaast) 

 

Collectes 

1e collecte Kerk in actie, extra collecte 

voor PAKISTAN – zie info hiernaast 

2e collecte voor eigen jeugd 

3e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen 

 

Liturgie 

9 oktober 2022 Ds. van Zoelen uit 

Hoogeveen 

Harry Bosma (organist) 

 

Liederen en Schriftlezing:  

Zingen: NLB 139: 1,2 en 8 

Gebed om ontferming besloten met 

NLB 301k 

Glorialied: NLB 868: 1, 2, 5 

Schriftlezing: Genesis 16 

Zingen: NLB 804: 1, 2 

Overdenking 

Zingen: NLB 342:  1 t/m 5 + Amen 

Dank- en voorbeden 

Slotlied:  NLB 803: 1,2,4 en 6 

 



 

1e collecte: Extra collecte voor Pakistan 

Maar liefst 33 miljoen mensen in 

Pakistan zijn getroffen door de 

heftigste regens ooit. Grote 

overstromingen zijn het gevolg, een 

derde deel van het land staat onder 

water. Er zijn al 1000 doden 

gevallen. Vooral in het arme zuiden 

en zuidwesten zijn miljoenen 

mensen op de vlucht geslagen.  

Meer dan een miljoen huizen zijn 

verwoest of zwaar beschadigd, en 

veel vee is verdronken. Het leed is onbeschrijflijk en de nood 

is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want 

de oogsten zijn vernietigd.  

Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan 

direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in 

hun onmiddellijke levensbehoeften.  

1. 1700 gezinnen krijgen een voedselpakket  

2. inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun 

vee 

Onze dringende vraag is: wilt u hieraan bijdragen met een 

gulle gift 

 

 

Rummikub voor Voedselbank - 12 oktober 

Uitnodiging voor rummikub 

avond  op 12 oktober a.s. 

Kosten zijn €10 en gehele  

opbrengst gaat naar het 

jaardoel. 

Locatie is in de Hervormde 

kerk en inloop vanaf half 8 met koffie/thee 

Er zal voor een hapje en drankje worden gezorgd. 

U komt toch ook?  

U kunt u opgeven bij: 

Adri          0680168667,  

Theresia  0613621573  

Clara        0637295215 

 

 

Jeugdkerk: De boer op geweest 

Wat een mooi en inspirerend bezoek hadden we vorige week 

met de Jeugdkerk aan Iris Bouwers (29), boerin in Zuidwolde! 

Over wat haar drijft, over hoe ze werkt en haar 

overtuigingen! Mooi gesprek met elkaar in de schuur over 

bewust omgaan met wat je gegeven is en dat je daar zuinig 

op mag zijn! ‘ One voice can change a room! ’ Dat stond op 

het t shirt van Iris vanmorgen. Ik zeg "amen" 

Janneke de Lange en ds. Betty  (zie foto’s hiernaast) 

 

 

Kopij nieuwsbrief  

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 

sturen naar: 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  

 

Voor meer informatie zie Website: 

www.deontmoetingskerk.nl  

 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Concert met beroemde filmmuziek 

Harry Bosma & Friends 

Zaterdagavond 8 oktober, 

20.00 uur, Ontmoetingskerk. 

Deuren open om 19.30 uur. 

Ter ere van 50 jaar Pels en 

van Leeuwenorgel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gezocht: 2 of 3 Redactieleden Nieuwsbrief 

Wie wil er 1x in de 3 of 4 weken de Nieuwsbrief op 

vrijdagmiddag vullen en versturen? 

Er is een format waarin gewerkt wordt. De kopij wordt 

aangeleverd via mail en moet in het format gezet worden. 

Dat is soms wat passen en meten. Een beetje handigheid 

met het werken in Word is daarom fijn. 

Tijdsinvestering, afhankelijk van hoeveel kopij er wordt 

aangeleverd, is ongeveer anderhalf uur. 

Aanmelden of informatie vragen kan via 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl 

 

 

Inspiratieavond: duurzaam maken van je eigen 

huis -  26 oktober, 20.00 uur 

Voorafgaande aan de “duurzame huizenroute (29 okt - 5 

nov)” geeft Taco Overvliet suggesties over hoe we ons huis 

het beste duurzaam kunnen maken. Taco heeft hier ruime 

ervaring mee. 

In het eerste deel van de avond vertelt Taco over zijn eigen 

ervaringen met het duurzaam maken van huizen. In de 

tweede helft van de avond kunnen de deelnemers vragen 

stellen.  

Voor Taco is het fijn als hij eventuele vragen al eerder 

ontvangt, zodat hij zich hierop kan voorbereiden. 

Vragen kunnen gestuurd worden naar: 

duurzaamheid@deontmoetingskerk.nl en worden 26 oktober 

besproken.  

We hopen op een grote opkomst! 

De commissie duurzaamheid (Corrie, Klaas, Clara, Gerry, 

Stefan, Rian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Johannes en Jezus aan het armpje 

drukken ” 

 
Gezien bij “Zandverhalen” in 

Elburg, uitje kerkenraad 
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Het goede leven en de vrije markt.  

Minisymposium filosofie in de Ontmoetingskerk. 

Volgende week zaterdag, 15 oktober a.s. om 14 uur komt 

Govert Buijs, hoogleraar filosofie in Rotterdam en aan de VU 

in Amsterdam, spreken over een probleem dat ons allemaal 

raakt. Immers, wat de gevolgen van een te ver doorgevoerde 

vrije markt zijn, kunnen we langzamerhand overal in onze 

samenleving zien. 
  

Zo zijn er verliezers en winnaars en is er een enorme kloof 

ontstaan tussen arm en rijk. Onze aarde heeft in die vrije 

markt nauwelijks een stem. Rivieren en zeeën vervuilen. De 

Amazone ontbost. Grote hoeveelheden aan CO2 en 

ammoniak die worden uitgestoten, doen het klimaat 

veranderen. Ook overmatige stikstof uitscheiding en gebruik 

van bestrijdingsmiddelen bedreigen onze natuur. De boeren 

zijn in het nauw gedreven en protesteren. 

Maar ook onder andere groepen groeit de onvrede en 

populistische politici maken daar dankbaar gebruik van, 

maar bieden geen enkele oplossing.  

 

De tweedeling in onze samenleving lijkt compleet. 

Vertrouwen in politici is tot een dieptepunt gezakt. Maar ook 

signalen van wetenschappers, die al veel langer voor deze 

gevolgen waarschuwden, worden gewantrouwd! Hoe moet 

het verder? Hoe kunnen we weer verbinding krijgen en 

samen op zoek gaan naar rechtvaardige oplossingen? 

 

U begrijpt, dit is niet alleen voor filosofen of 

geïnteresseerden van belang, maar voor ons allemaal! Laat u 

zich niet afschrikken door het woord filosofie! Het is hier niet 

meer dan nadenken over deze actualiteit. Kom op 15 

oktober luisteren en mee discussiëren! U bent van harte 

welkom, ook als u zich nog niet hebt opgegeven.  

Toegang: €7, 50 

 

 

Sirkelslag 

 
Deze 20 blije kinderen deden fanatiek mee met de spelavond 

Sirkelslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

WARME JASSEN EN WINTERSCHOENEN NODIG 

 

T/m 14 oktober, kun je in de Ontmoetingskerk 

warme jassen en winterschoenen brengen.  

Want we gaan samen warmte geven aan 

gevluchte mensen die in de kou staan.  

 

INZAMELEN 

Al 7 jaar zamelen wij samen groots in.  

Because we carry gelooft in de kracht van 

mensen en daarmee creëren we een beweging. 

Was dat voorheen alleen voor gevluchte mensen 

op Lesbos, doen we dat dit jaar voor heel 

Griekenland, Oekraïne en Nederland. 

Dat laatste is even slikken, maar wel de harde 

realiteit. 

 

KWALITEIT 

We gaan goede en mooie jassen en schoenen inzamelen, omdat we juist daarmee echte warmte geven. De 

beste graadmeter voor elke jas of paar schoenen is:  

zou ik er zelf echt blij van worden? 

 

WARME JASSEN 

De jas is warm, schoon, ruikt lekker, geen vieze dingen in de zakken en vlekvrij. 

De rits werkt en alle knopen zitten erop. We nemen de maten XS tot XXL aan en voor kinderen 74 t/m 164. 

Skipakjes tot maat 110 nemen we ook aan.  

 

WINTERSCHOENEN 

Het zijn warme, stevige schoenen en laarsjes die tegen een stootje kunnen. Het mogen regenlaarzen zijn, 

leren laarzen, stevige gympen en gevoerde schoenen. Ze zijn schoon, heel en warm. We nemen schoenen 

aan van maat 20 t/m 46. 

Let op, we nemen alleen goede warme jassen en schoenen aan. 

Niet meer en zeker niet minder. 

 

NAAISTERS GEZOCHT 

Er zijn winterjassen waar wat mee is, een naadje los, een klein scheurtje. Met wat handig naaiwerk is dit 

prima te maken, zodat het er als nog netjes en nieuw uit ziet. Wie wil daar mee helpen?  

 

GELD STORTEN 

Via de website van Because we carry kun je ook makkelijk doneren. Misschien heb je geen jas of schoenen, 

maar wil je wel helpen.  

https://www.becausewecarry.org/doneren/ 

 

Voor vragen en aanmelden voor naaiwerk kun je contact opnemen met ons.  

Groetjes Bernice (06 28 15 43 93), Marian (06 25 23 56 24), Yvonne (06 48 52 07 63)  

 

 

 

 

https://www.becausewecarry.org/doneren/

