
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  -  WEEK 28 

Beste mensen rondom de Ontmoetingskerk 

Er is nog zomer en genoeg 

wat zou het loodzwaar 

tillen zijn wat een gezwoeg 

als iedereen niet iedereen 

ter wille was als iedereen 

niet iedereen op handen droeg. 

 

Judith Herzberg (1992) 

 

 

Bij de zondag 

 
Op deze eerste zondag van de grote zomervakantie gaat het, 

hoe toepasselijk, over de twee zussen Marta en Maria. Hoe 

de één druk bezig is met zorgen, terwijl de ander aan Jezus’ 

voeten zit en ogenschijnlijk niets doet. En hoe daarover een 

gesprek met Jezus ontstaat. Wat zou het ons willen zeggen in 

deze tijd nu we de teugels even wat laten vieren?   

 

 

Doel 1e collecte: 

De Stichting Comité Soweto stelt zich ten doel te hlepen bij 

de uitvoering van de zendingsopdracht van Jezus Christus. Zij 

wil dit doen door het werk in Zuid-Afrika van de 

FUNDISISIZWE DEVELOPMENT PROJECTS in samenwerking  

de LANGLAAGTE CHURCH TRUST, in Nederland bekend te 

Agenda 

Vakantie ds. Betty Gras: 18 juli t/m 15 

augustus 

 

Om alvast te noteren…. : 

 

Zondag 18 september a.s. 

Startzondag met ontbijt en afscheid/ 

bevestiging ambtsdragers. 

Thema: Aan Tafel! 

 

Collecte 

1e collecte – zie info hiernaast 

2e collecte voor de Kerk 

3e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen 

 

Liturgie 

17 juli 2022 Ds. Betty Gras 

Harry Bosma (organist)  

 

Liederen en Schriftlezing:  

Aanvangslied: NLB 215: 1,3 – 5,6 

Loflied: NLB 315: 1 en 2 

Schriftlezing: Lucas 10: 38-42  

Psalm 62: 4 en 5 

Videofragment “Petrus” 

Psalm 62: 1 

Overweging 

Meditatief orgelspel 

Gedachtenis 

Gebeden – Onze vader (NLB 1006) 

Slotlied: NLB 978: 1,3 en 4 



 

 
maken en het werk financieel te ondersteunen 

 

De doelstelling van de werkers werd bij de start van het werk 

in Soweto in 1974 als volgt omschreven: "Wij zijn er van 

overtuigd dat wij in onze stedelijke omstandigheden niet 

kunnen leven zonder de betrokkenheid bij de 

gastarbeiderssamenleving in nood. Wij moeten de 

naastenliefde juist hier in praktijk brengen. 

 

Sinds 1974 trokken wijlen Ds. Joop Lensink en zijn vrouw Wil 

zich het lot van de arbeiders in de "hostellen" en van de 

straatkinderen aan. In 1995 werd de LANGLAAGTE CHURCH 

TRUST gesticht, met als doel het stichten en ondersteunen 

van projecten. In 2009 werden de projecten samengevoegd 

in de FUNDISISIZWE DEVELOPMENT PROJECTS  (FDP) 

 

 

Actie toilettassen Oekraïene 

 

 

 

 

 

Gerrit 

Helmich (l) 

van De 

Wolden 

Vervoert 

brengt 

vandaag 

vrijwillig  

120 toilettassen plus een twintigtal lakenpakketten 

 vanuit Zuidwolde en Steenwijkerwold - naar het landelijke 

verzamelpunt van  

 

Because We Carry in 

Weesp. Vanuit daar gaat 

alles op transport 

richting Moldavië en 

Polen.  Hoopgevend hoe 

mensen, ondanks alle 

ellende, elkaar weten te 

vinden om een positieve 

bijdrage te leveren. 

Dank voor alle gulle 

giften uit de drie 

Zuidwoldiger kerken! 

 

 

 

 

 

 

Kopij nieuwsbrief  

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 

sturen naar: 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  

 

Voor meer informatie zie 

Website: www.deontmoetingskerk.nl   

Facebook 

 


