Agenda (locatie Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld)
28/7 10.30 – 12.00 uur Open kerk
31/7 10.00 – 11.30 uur Kerkmarkt

28e jaargang nummer 31
Zondag 26 juli 2020

Kerkmarkt 2020
De markt zal zijn op de komende
vrijdagen t/m vrijdag 18 september
van 10.00 – 11.30 uur.
Wel houden aan het opgestelde
protocol en aanwijzingen van de
medewerkers.
LET OP: De leveranciers kunnen hun waren om 09.30 uur
aanleveren bij de hoofdingang van de Ontmoetingskerk.
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
Wilt u/jij ons doel steunen dan kan een gift worden overgemaakt
op NL75INGB 0000 9628 50 t.n.v. Diaconie Protestantse
Kerkgemeenschap Dieren onder vermelding van ‘Moldavië’Kerkmarkt.
Komt allen naar onze gezellige markt, iedereen is welkom Werkgroep Kerk in Actie

Voorganger
: ds. J.T. Jansen Schoonhoven uit Doetinchem
Ouderling van dienst : Stef Nieuwland
Organist
: Piet van der Veen
Lectrix
: Jolanda Buitenhek
Gebarentaal
: Evelien Spaander
Studioteam
: Arjan de Goede en Twan Maaskant
VOORBEREIDING
Orgelspel/pianospel
Welkom / aansteken kaars
Orgelspel/pianospel
Gebed van toenadering
Lied 283
Bemoediging
Kyriëgebed
Glorialied 146a : 1,2
HET WOORD
Groet
Lied van de kinderen en allen
Gesprek met de kinderen
1e lezing 1 Koningen 3 : 5 - 12
Lied 119 : 1,37

2e lezing Mattheüs 13 : 44 - 52
Lied 241 : 1,3
Uitleg en verkondiging
Meditatieve stilte
Lied 313
GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden / acclamatie Lied 367e
Stil gebed – Onze Vader
Mededelingen
Lied 908 : 1,3,7
Zegen - gezongen Amen 431c
Orgelspel
Inzameling der gaven bij de
uitgang

1ste collecte: Diaconie(NL75INGB 0000 962850 of via Givt)
2de collecte: Plaatselijk kerkenwerk NL72RABO 0313 6030 57 of via Givt)
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

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,
Hartelijk welkom aan eenieder die deze dienst meeviert in de kerk
of via internet thuis of elders. Vanmorgen gaat ds. Joop Jansen
Schoonhoven voor. Ds. Jansen Schoonhoven woont in Doetinchem
waar hij als predikant werkzaam is geweest en na zijn emeritaat is
blijven wonen. Wij zijn blij dat hij vanmorgen in ons midden voor wil
gaan en wensen hem en u allen een gezegende dienst.
In deze dienst zullen we voor het eerst weer zingen. 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 vandaag weer te zingen. Of dit ook zo blijft hangt
uiteraard af van de toekomstige ontwikkelingen rondom het
coronavirus.
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.
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.
De Hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren en Dieren
Noord-Oost schuift de komende zondagen weer bij ons aan. Ook
hen heet ik van harte welkom.

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. Voor haar
neemt ondergetekende eveneens waar.
Met een hartelijke groet mede namens mijn collega’s,
ds. Kees Bochanen

