
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  -  WEEK 42 

  

Beste mensen rondom de Ontmoetingskerk 

BEDE VAN EEN VREEMDELING 

 

Noem mij geen vreemdeling: 

mijn woorden klinken vreemd 

maar mijn gevoelens zijn dezelfde 

als die van jou. 

 

Noem mij geen vreemdeling: 

ik wil mensen dicht bij me 

omdat het zo koud is en zo kil 

diep in mijn hart. 

 

Noem mij geen vreemdeling: 

de grond waarop we lopen is dezelfde 

maar niet het “beloofde land” 

dat ik had verwacht. 

 

Noem mij geen vreemdeling: 

grenzen zijn mensenwerk, 

scheidsmuren bouwen we zelf 

en isoleren ook jou. 

 

Noem mij geen vreemdeling: 

ik zoek, evenals jij, vrede en recht 

in naam van God. 

 

 

Kerkdienst in Huiskamer Zantingehof 

Vanavond zijn bewoners  van de Zantingehof en 

Kerkenstaete en anderen uit de nabije omgeving van harte 

welkom bij een kerkdienst in de Huiskamer van de 

Zantingehof waarin Gradus Bekendam hoopt voor te gaan. 

 

 

Zanguurtje Tonckenshuys 

Vrijdagochtend 28 oktober is er vanaf 10.30  een zanguurtje 

op KSW van het Tonckenshuys waar we  aloude bekende  

kerkliederen zingen of beluisteren. 

 

 

Agenda 

t/m 24 okt – Herfstvakantie ds. Betty 

Gras 

 

Dinsdag 25 oktober – “Voor de 

zondag” – 10.30 uur in de kerk  

 

Woensdag 26 oktober – 20.00 uur – 

Inspiratieavond: duurzaam maken van 

je eigen huis – zie de kolom hiernaast 

 

Woensdag 9 november – 20.00 uur 

Rummikubavond Ontmoetingskerk 

 

 

Collectes 

1e collecte 1e collecte Because we carry 

– zie info hiernaast 

2e collecte Kerk 

3e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen 

 

Liturgie 

23 oktober 2022 Ds. D. van Veen uit 

Assen 

Harry Bosma (organist) 

 

Liederen en Schriftlezing:  

Zingen: NLB 612: 1,2 - 3 

Zingen: NLB 107: 1,2 - 4 

Schriftlezing: Johannes 9: 1-41 

Zingen: NLB 534: 1 t/m 4 

Verkondiging 

Zingen: NLB 607: 1,3 

Dank- en voorbeden 

Slotlied:  NLB 973: 1 t/m 4 

 



 

1e collecte: Because we carry 

Niet lullen maar poetsen! 

Elke moeder wil het beste voor haar kind(eren). 

Maar hoe ga je dat in hemelsnaam voor elkaar krijgen als je 

een nummer bent geworden in een grote massa 

ongewensten, in een vreemd land waar je de taal niet 

spreekt met ook nog eens veel te weinig middelen? 

Globally zetten moeders het geluk van hun kinderen 

instinctief op de eerste plaats. 

Bij moeders op de vlucht is dat niet ineens anders. 

Wij zetten moeders op de eerste plaats. 

Door samen een sisterhood te creëren, steun bij elkaar 

vinden is zo belangrijk. Niet meer alleen zijn. Eenzaamheid is 

namelijk de verdubbelaar. We creëren een mooie plek, waar 

schoonheid, gezelligheid en creatie centraal staan. Zodat er 

weer een stip aan de horizon komt. We regelen praktische 

spullen, je kunt namelijk weinig zonder luiers, kleren en een 

bed. Samen weer durven lachen, durven dromen er zo weer 

durven zijn. 

De basis voor een sterke en zachte moeder. De basis voor 

kinderen. 

 

Inspiratieavond “duurzaam maken van je eigen 

huis” – woensdagavond 26 oktober 

Welke energiebesparende oplossingen zijn er rondom je 

huis? Taco Overvliet vertelt hierover vanuit zijn kennis en 

ervaring. Klaas Blanksma van Reestdalenergie zal iets 

vertellen over “Heel de Wolden Groen”. 

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Aanvang: 20.00 uur in de Schakel. 

 
 

 

Kopij nieuwsbrief  

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 

sturen naar: 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  

 

Voor meer informatie zie Website: 

www.deontmoetingskerk.nl  

 

Facebook 

 

Nieuwsbrief lezen 

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te 

lezen op onze website 

https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuw

sbrief 

https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief
https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief


 

 

Crisis Opvang asielzoekers? 

We kennen allemaal de beelden uit Ter Apel: mensen - 

waaronder kinderen - die ’s nachts buiten moeten slapen.  

Echter: “Dat mensen buiten slapen is godgeklaagd”, aldus 

René de Reuver, scriba van de PKN. En wie zou het hem niet 

nazeggen? Het kan ons met plaatsvervangende schaamte 

vervullen. En met gevoelens van onmacht! 

Wat kunnen wij als Ontmoetingskerk doen voor deze 

mensen? 

Komende zondag kunt u na de dienst meepraten! 

Zie uitgebreide info onderaan deze Nieuwsbrief! 

 

 

 

Denkt u nog aan….. (zie Nieuwsbrief 41) 

1. Het doorgeven van namen van gestorven geliefden buiten  

    de kring van de Ontmoetingskerk, die dan genoemd  

    worden tijdens de gedachteniszondag. 

    Graag voor vrijdag 28 oktober doormailen naar ds. Betty  

    Gras: dominee.gras@gmail.com  

2. “voor de zondag..”  In gesprek over de zondag die komt: de  

     gedachtenisdienst. U kunt zonder opgave aanschuiven op  

     dinsdagmorgen 25 oktober om 10.30 uur. 

 

 

 

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’. 

 

Na afloop drinken we samen koffie. 
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Crisis Opvang asielzoekers? 

 
We kennen allemaal de beelden uit Ter Apel: mensen - 

waaronder kinderen - die ’s nachts buiten moeten slapen.  

Dat zoiets in een rijk land als het onze moet gebeuren! Dat 

zelfs Artsen zonder Grenzen, normaal werkzaam ver buiten 

onze grenzen om basale medische hulp te bieden in oorlog- 

en rampgebieden, nu in Ter Apel aan de slag moest. Het is 

waar: de toestroom is groot. Jarenlange bezuiniging en afbouw 

van voorzieningen en expertise plaatst ons nu voor een groot probleem. En er zijn geen simpele 

oplossingen in zicht. 

 

Echter: “Dat mensen buiten slapen is godgeklaagd”, aldus René de Reuver, scriba van de PKN. En wie zou 

het hem niet nazeggen? Het kan ons met plaatsvervangende schaamte vervullen. En met gevoelens van 

onmacht! 

Maar helemaal onmachtig zijn we niet. Zoals u weet, hebben verschillende kerken in Groningen deze 

mensen tijdelijk al een dak boven het hoofd gegeven. En nu komt via de classispredikant vanuit de 

stichting Inlia de vraag of zoiets ook in de Drentse kerken mogelijk is. En ja, dus ook in de 

Ontmoetingskerk.  

 

We hebben dit verzoek in de kerkenraad besproken en besloten om het aan de gemeente voor te leggen. 

Ligt hier niet een taak voor ons?  Maar met name ook: kunnen we het samen waarmaken? Vorige week 

hebben we tijdens de dienst deze vraag al aan u voorgelegd en we hopen dat u erover hebt nagedacht.  

Want het is duidelijk, dat het zonder een vrij grote groep vrijwilligers niet zal lukken. Voor praktische 

knelpunten bestaan waarschijnlijk wel oplossingen: De achterste twee ruimten in het jeugdgebouw zouden 

ervoor kunnen worden gebruikt. Er zijn toiletten. Een mogelijkheid om te douchen zullen we moeten 

creëren. Deze mensen zullen moeten eten, maar misschien is dit oplosbaar via een cateraar of kunnen ze 

zelf koken. De financiële gevolgen worden grotendeels door de overheid gedekt. We krijgen hulp van Inlia. 

 

Maar deze vluchtelingen kunnen - in iedere geval in het begin - niet alleen zijn. Ze hebben een 

aanspreekpunt nodig en moeten (beperkt) wegwijs worden gemaakt. Vandaar de grote groep vrijwilligers 

die ervoor nodig is. We denken aan tenminste zo’n 30 mensen. Ook kunnen we samenwerking zoeken met 

de andere kerken en met overige dorpelingen. In het geval van opvang is de gemeente ook betrokken. 

In de allereerste plaats doet de kerkenraad dus een beroep u op allen om serieus na te denken hoe we op 

dit appèl moeten reageren. Is er bij ons in de gemeente voldoende draagvlak voor deze vorm van opvang?  

Kunnen we het naast ons neerleggen?  

 

Aanstaande zondag na de dienst hoort de kerkenraad graag uw ideeën en overwegingen. Pas daarna zal 

verdere actie worden ondernomen. 

 

We hopen op een grote opkomst! 

 

Indien u verhindert bent, kunt u een mail sturen aan: 

jacobcthijs@gmail.com 

Elsbeth.ouderling@gmail.com 

 

 

Namens de kerkenraad, 

Elsbeth Klaver en Jaap Thijs 
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