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Beste mensen rondom de Ontmoetingskerk 

Herfstschilder 

 

de schilder 

heeft op zijn palet 

een buiteling 

aan kleuren 

bij elkaar gezet 

bruinen 

rood 

en 

okergelen 

wil hij uitbundig 

met mij delen 

mijn oog 

verliest zich 

in het bladerdak 

meester-schilder 

in zijn vak 

 
Oeke Kruythof 

 

Bij de zondag 

Deze zondag verwelkomen we van harte ds. Henk Jumelet in 

ons midden. Hij was al eens eerder te gast in de 

Ontmoetingskerk.  

Ook gedenken we deze zondag Gerrit Jan van Arragon, van 

wie we afgelopen woensdag afscheid hebben genomen, 

nadat hij overleed op woensdag 5 oktober j.l. 

 

 

Weeksluiting Tonckenshuys 

Vrijdag 14 oktober bent u om 19.00 uur van harte welkom bij de 

weeksluiting waarin Roelie Stevens voorgaat. 

 

 

Herfstvakantie 

Ds Betty Gras heeft vakantie van maandag 17 oktober t/m 

maandag 24 oktober. Achterwacht is kerkelijk werker Roelie 

Stevens. U kunt, indien nodig, ook contact opnemen met de 

scriba: Martha vd Zwaag. 

 

Agenda 

Zaterdag 15 oktober – 14.00 – 17.00 

uur - Minisymposium (zie info in 

Nieuwsbrief nr 40) 

 

17 okt t/m 24 okt – Herfstvakantie ds. 

Betty Gras 

 

Dinsdag 25 oktober – Voor de zondag 

– 10.30 uur in de kerk (zie ook in de 

kolom hiernaast) 

 

Woensdag 26 oktober – 20.00 uur – 

Inspiratieavond: duurzaam maken van 

je eigen huis 

 

Collectes 

1e collecte Kerk in actie: Indonesië 

(wereldvoedseldag) – zie info hiernaast 

2e collecte Kerk 

3e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen 

 

Liturgie 

16 oktober 2022 Ds. H. Jumelet uit 

Erica 

Harry Bosma (organist) 

 

Liederen en Schriftlezing:  

Zingen: NLB 84: 1,4 

Zingen: NLB 195 

Zingen: NLB 286: 1,2,3  

Schriftlezing: Psalm 121 

Schriftlezing: Marcus 8: 22-26 

Zingen: NLB 422: 1,2,3 

Verkondiging 

Zingen: NLB 825: 1,4,5 

Dank- en voorbeden 

Slotlied:  NLB 653: 1 en 7 

Slot van de zegen: NLB 415: 3 

 



 

 

1e collecte: Kerk in Actie Zending: Indonesië 

(wereldvoedseldag) 

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen 

die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in 

Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te 

ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen 

worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het 

bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren 

minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een 

hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol 

dat dit project wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi. 

 

 

 

Voor de zondag… 

Dinsdag 25 oktober, om 10.30 uur, bent u van harte welkom 

in de consistorie voor “ Voor de zondag…” In open en 

ontspannen sfeer gaan we met elkaar in gesprek over de 

zondag die komt, de bijbeltekst die er zal worden gelezen en 

de vragen/gedachten die dat oproept. Deze keer bereiden 

we ons voor op de gedachteniszondag op 30 oktober a.s. 

Van harte welkom! U kunt zonder opgave of voorbereiding 

langs komen. (“ Voor de zondag ”… duurt tot ongeveer 11.30) 

Groet, ds. Betty Gras 

 

 

 

Gedachteniszondag 2022: Namen noemen 

Tijdens de gedachteniszondag noemen we de 

namen van gestorven gemeenteleden van het 

afgelopen kerkelijk jaar en ontsteken daarbij 

een kaars. Graag geven wij u/jullie de 

mogelijkheid om ook namen van gestorven 

geliefden buiten de kring van de 

Ontmoetingskerk hardop te laten noemen. 

Misschien familieleden of vrienden die in het afgelopen jaar 

gestorven zijn. Of namen van geliefde naasten die al zo lang 

niet meer hebben geklonken, omdat hun overlijden alweer 

jaren geleden is. Hun namen mogen nog steeds klinken 

binnen de gemeenschap, voor Gods aangezicht, bij wie geen 

enkele naam verloren gaat. 

 

U kunt de namen mailen vóór vrijdag 28 oktober naar ds. Betty 

Gras: dominee.gras@gmail.com 

 

 

Kopij nieuwsbrief  

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 

sturen naar: 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl   

 

Voor meer informatie zie Website: 

www.deontmoetingskerk.nl   

en Facebook 

 

 

Nieuwsbrief lezen 

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te 

lezen op onze website 

https://www.deontmoetingskerk.nl/nie

uwsbrief  
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Open Deur Dienst Fort 

Open Deur Dienst in “De Snikke” in Fort op 

zondag 23 oktober 2022 om 10.30 uur. 

Voorganger is Ds. R.H. Veldman uit Oud Avereest/Balkbrug.  

Het thema van deze dienst is ‘De storm op zee’. 

 

Komt u ook weer naar deze gezinsdienst? 

Na afloop drinken we samen koffie. 

 

 

Van de kerstmarktcommissie 

Het is al weer bijna zover! Nog 2 maanden dan is het 10 

december: Kerstmarkt van de Ontmoetingskerk!! Er is al 

weer veel gedaan. We vergaderen regelmatig, ook midden in 

de zomer.  Bij de gemeente is een evenementenvergunning 

aangevraagd. Er is al heel wat jam, appelmoes en courgettes 

in het zuur gemaakt en de peren zijn gestoofd. In de groene 

kast kunt u deze producten vinden en kopen. Het geldpotje 

staat er bij. Ook vindt u in de groene kast leuke opgemaakte 

mandjes met diverse potjes daar in. Een goed idee voor als u 

iemand eens een cadeautje wilt geven. Alleszins betaalbaar. 

Het prijsje staat erop. Er was dit jaar een hele goede 

appeloogst. Daarvan is sap geperst en de zakken van 1,5 en 

3 liter vindt u ook in de groene kast. Heerlijk en lang 

houdbaar. Zo proberen we om in de aanloop naar de 

Kerstmarkt alvast wat producten aan de man/vrouw te 

brengen. 

Ps: we zitten nog steeds dringend verlegen om glazen potjes, 

u weet wel, die kleine van 375 ml. De advocaat moet nog 

gemaakt! Graag goed schoon, met deksel en zonder etiket 

inleveren in het halletje van de kerk. 

 

 

Harry maakt vrienden! 

Met het bijzondere en mooie 

concert op zaterdagavond 8 

oktober, dat in het teken stond 

van filmmuziek heeft onze 

organist Harry Bosma er heel 

wat vrienden bij gemaakt. Alle 

aanwezigen hebben stuk voor 

stuk genoten van de prachtige 

muziek en de gezelligheid 

tijdens de pauze én achteraf. 

Dank aan en complimenten 

voor de organisatie, de kosters 

en uiteraard de muzikanten! 

Uiteindelijk heeft het in totaal 

zo’n 850 euro opgebracht voor het orgelfonds!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


