Agenda (locatie Ontmoetingskerk tenzij anders vermeld)
21/7 10.30-12.00 uur Open Kerk
10.30 uur Moderamen
24/7 10.00-11.30 uur Kerkmarkt

Kerkmarkt 2020
Afgelopen vrijdag is de 1e Kerkmarkt van start gegaan.
Met aanbod van o.a. groenten, kamerplanten,
jammetjes en taart bij de koffie was het een gezellig gebeuren.
De markt zal zijn op de komende vrijdagen t/m vrijdag 18 september van
10.00 – 11.30 uur.
Wel moeten we ons houden aan het opgestelde protocol en
aanwijzingen van de medewerkers; we rekenen op de medewerking van
iedereen.
LET OP: De leveranciers kunnen hun waren om 09.30 uur aanleveren bij de
hoofdingang van de Ontmoetingskerk.
Groenten, bloemen en fruit kunnen we gebruiken; ook cake, koek en/of
gebak is altijd welkom voor bij de koffie of in de verkoopkramen evenals
potjes jam of gelei, stekjes of kamerplanten etc.
Van de molen uit Bronkhorst worden te koop aangeboden: muesli,
pannenkoekmix, kruidkoekmix en honing.
Eén van onze trouwe leveranciers heeft hulp nodig in zijn groentetuin. Wie
is bereid te helpen? Wij krijgen altijd veel aangeleverd via deze
leverancier.
Graag aanmelden via kerkinactie@pkndieren.nl
De opbrengst van de markt is ook dit jaar nog bestemd voor ons project
‘hulp aan Moldavië’.
Mocht iemand nog niet naar de markt komen maar wel het doel willen
steunen dan kunt u een gift overmaken op NL75INGB0000962850 t.n.v.
Diaconie Protestantse Kerkgemeenschap Dieren onder vermelding van
‘Moldavië’-Kerkmarkt.
Als medewerkers aan de markt kijken wij er naar uit jullie allemaal weer te
ontmoeten. Tot ziens bij de koffie of bij de kramen. Een hartelijke groet
namens de werkgroep Kerk in Actie Dieren, Ria van Voorst-Lockhorst

Gelre Zutphen
Postbus 9020
7200 GZ Zutphen

Ziekenhuis Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem

Ziekenhuis Zevenaar
Postbus 9000
6900 GA Zevenaar

UMC St. Radboud
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

28e jaargang nummer 30
Zondag 19 juli 2020
Voorganger
: ds. Kees Bochanen
Ouderling van dienst : Jan Postema
Organist/pianist/zang : Hans en Marieke Schimmel
Lectrix
: Anne van Buiten
Gebarentaal
: Evelien Spaander
Studioteam
: Freek Reinders en Wopke Pol
1e Collecte: Diaconie – (NL75INGB0000 9628 50 of via Givt
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk NL72RABO0313 6030 57 of via Givt
VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom / aansteken kaarsen
Lied 57a 1, 3
Gebed van toenadering
Lied 612
Bemoediging
Kyriëgebed
Gloria Lied 150a
HET WOORD
Groet
‘Ken je dit verhaal’
Gesprek met de kinderen
1e lezing:
Jesaja 40, 12 - 25

Orgelspel
2e lezing:
Matteüs 13, 24-30 & 36-43
Lied 765
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
GEBEDEN
Voorbeden
Stil gebed – Onze Vader
Mededelingen
Lied 973
Zegen Amen – 431c
Orgelspel

Uitgave van de Protestantse gemeente te Dieren. Kopij voor de Zondagsbrief inleveren donderdag
vóór 18.00 uur door te mailen naar: zondagsbrief@pkndieren.nl
Website Ontmoetingskerk: www.pkndieren.nl; www.facebook.com/protestantsegemeente.dieren

Beste mensen,
Degenen van u die vanmorgen in de kerk
zijn vinden op hun stoel een rolletje
pepermunt met daaraan een kaartje met
de tekst ‘Fijn dat u er bent’. Want we vinden
het heel erg fijn dat u er weer bent, nadat
we zoveel weken voor een lege kerk hebben
gestaan. Dat willen we op deze manier laten
blijken. We gaan ermee door totdat alle
rolletjes (we hebben er 220 gekocht) op zijn.
Vanmorgen is er plaats voor 60 mensen vanwege de 1,5 meter die we
nog in acht moeten nemen. Vorige week waren er 35 stoelen (van de 50)
bezet, ik ben benieuwd hoeveel dat er vandaag zijn. Ik hoor van sommige
gemeenteleden dat ze nog niet komen omdat ze eerst anderen een kans
willen geven. Op zich vind ik dat een aardige gedachte maar als
iedereen zo denkt blijven er veel stoelen leeg. Wees dus niet te
bescheiden.
Omdat alles vorige week goed verliep wagen we vanmorgen een
volgende stap. Bij goed (droog) weer is er na de dienst buiten
koffiedrinken. Wel doe ik een dringende oproep om ook dan goed op de
1,5 meter te letten. Blijf ook niet voor de deur staan maar ga het grasveld
of het parkeerterrein op, er is genoeg ruimte.
Er is veel te doen geweest over zingen en de risico’s daarvan. Er is
inmiddels meer duidelijkheid. Onder bepaalde voorwaarden is het
verantwoord om te zingen. Het gaat dan met name om de grootte van
de ruimte en het aantal mensen. Op de website van de PKN staat een
formulier waarop de gegevens van het kerkgebouw en enkele andere
gegevens kunnen worden ingevuld. De werkgroep hervatting
kerkdiensten, die bestaat uit Rini van Dijkhuizen, Willy Eenink, Zwanet van
Lenthe, Stef Nieuwland en Rita Pol, heeft hiernaar gekeken. De gegevens
zijn ingevuld op de website en we kregen groen licht. In overleg met het
moderamen is toen besloten om vanaf volgende week (zondag 26 juli)
weer te zingen.
Koffiedrinken en zingen zijn belangrijke elementen van de eredienst op
zondagmorgen. Ik ben blij dat dit nu weer kan. Tegelijkertijd blijft
voorzichtigheid geboden, want het virus is nog altijd aanwezig. Daarom
ook het dringende verzoek om thuis te blijven als u zelf of mensen in uw
directe omgeving klachten hebben.

Vanmorgen zingen we nog niet (alleen het Amen na de zegen). Maar er
wordt wel gezongen door Hans, onze organist en zijn vrouw Marieke. Fijn
dat zij samen zo de muzikale invulling van deze dienst willen verzorgen.
Mocht u thuis de dienst volgen dan nodig ik u van harte uit om mee te
zingen en om aan het begin van de dienst een kaars aan te steken. Zo zijn
wij nog meer met elkaar verbonden.
De Hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren en Dieren Noord-Oost
heeft vanmorgen een eigen dienst. Daarna schuiven zij weer enkele
weken bij ons aan.
Mevr. Haas (Domeinlaan) wordt verzorgd in het hospice Rozenheuvel te
Rozendaal. Mevr. Rijksen (Imboslaan) die was opgenomen in het Gelre
Ziekenhuis in Zutphen is weer thuis. Wij wensen alle zieken en de mensen
om hen heen veel sterkte.
Collega Frans Ort heeft vakantie t/m zondag 16 augustus. Voor hem wordt
waargenomen door collega Meinie Visser (t/m 1 augustus) en
ondergetekende (vanaf 2 augustus). Collega Jantine Groenewold heeft
vakantie t/m dinsdag 11 augustus.
Met een hartelijke groet mede namens mijn collega’s,
ds. Kees Bochanen
Uitbreiding aantal bezoekers.
Ja, we mochten weer echt fysiek naar de kerk. Voor de dienst van 12 juli
j.l. konden 50 gemeenteleden zich inschrijven. 32 Mensen hebben dat
gedaan. Dat was erg fijn. Wij zagen veel opgewekte, blije gezichten de
Ontmoetingskerk in komen. Met een kleine 50 personen (alle medewerkers
meegeteld) hebben wij deze zondag gevierd. De bankjes voor de
kinderen stonden klaar. Ook zij zijn van harte welkom! Hopelijk kunnen we
aankomende zondag 19 juli meer mensen verwelkomen. Het aantal
inschrijvingen wordt verhoogd naar 60 mensen. U hoeft zich niet
bezwaard te voelen als u er 12 juli was en zich nu opnieuw weer
aanmeldt. Iedereen is van harte uitgenodigd Het was een beetje wennen
dat wij zo ver uit elkaar zaten, maar ondanks de afstand ervaarden wij
zeker een gemeenschapsgevoel. Elkaar ontmoeten, even een klein
praatje maken, ondanks het feit dat er geen koffiedrinken was, het kon
weer. Maar daar komt verandering in! Bij mooi weer, houd dus de
buienradar in de gaten, gaan we buiten koffiedrinken na de dienst. Er
zullen wat stoelen en een tafel buiten neergezet worden. Natuurlijk op 1,5
meter afstand. Meer informatie op www.pkndieren.nl
Namens de protocolgroep Veilige Herstart Kerk,
Rini van Dijkhuizen -ouderling communicatie.

