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Agenda (locatie Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld) 
20/10 10.30 – 12.00 uur Open kerk  
 19.30 uur Breed Moderamen 
 
 
 
 
 
1e collecte zondag 18 oktober 2020 Kerk in Actie/Wereldvoedseldag-
Zondag voor het Werelddiaconaat (Rwanda) 
Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda 
Hoe zou u zich voelen als u nu niet verzekerd zou zijn voor uw 
ziektekosten? Niet prettig waarschijnlijk. Of als u ineens afgesloten zou 
worden van elektra? Ons leven zou op zijn kop staan. In het Afrikaanse 
land Rwanda zijn deze zaken ook belangrijk voor de mensen. Maar om al 
die dingen te betalen, moet je genoeg verdienen. Dat is lastig als je op 
een kleine akker werkt en maar net aan genoeg kan verbouwen om je 
gezin iedere dag te voeden.  Vandaag collecteren we voor werk van 
Rwandese zusters. Geen grootschalig ontwikkelingsproject, maar dicht 
aan de basis. Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die met 
andere technieken meer opbrengst uit hun land halen. Bijvoorbeeld door 
irrigatie, meer variatie en wisselteelt, dieren houden, eigen compost 
verwerken, vruchtbare grond leren vasthouden en beter samenwerken. 
Een getrainde boer kan zijn kinderen daardoor naar school sturen en zijn 
elektra en gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt klein, maar betekent 
veel in het leven van mensen. Eén boer of boerin trainen kost 160 euro. 
Daar vragen we vandaag uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel! 
 
Mededeling Diaconie. 
Zondag 25 oktober a.s. zal er een derde collecte gehouden worden voor  
het NBG , Nederlands Bijbel Genootschap. 
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 
De Diaconie. 
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      Zondag 18 oktober 2020 
                                                                      

Voorganger:   Ds. C. van der Linden uit Alphen aan de Rijn 
Ouderling van dienst:  Roelf Lanting 
Organist/pianist:  Hans Schimmel 
Lectrix:   Hein Teunissen 
Zang:    Hetty en Klaas Pieter Plantinga; 
    Edith en Bert de Lange 
Studioteam:   Joop Schellevis en Floris Bollen 
 
1e collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat (Rwanda) 
2e collecte: Plaatselijk Kerkenwerk 
 
 
DE VOORBEREIDING 
Orgel/pianospel  
Welkom (door de ouderling van dienst) 
De kaarsen op de tafel worden 
aangestoken 
Orgel/pianospel   
Gebed van toenadering 
Psalm van het begin: Psalm 90: 1 
Bemoediging   
De Psalm verder: Psalm 90: 2 
Kyriëgebed 
Glorialied Lied 281 - bewerkt 
DE DIENST VAN HET WOORD 
Groet 
Gebed bij de opening van het Woord 
Lied van de kinderen en alle andere 
mensen 
Lied 923 
Gesprek met de kinderen 

Eerste schriftlezing Exodus 3: 1 t/m 6  
Zang Lied 868: 5 
Tweede schriftlezing Marcus 12: 18-27  
Zang Lied  322: 1 en 3.    
Uitleg en verkondiging  
Meditatieve stilte 
Zang   
Aandacht voor het Werelddiakonaat 
DE DIENST DER GEBEDEN 
Voorbeden 
Stil gebed   
Gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader 
(Oecumenisch) 
Mededelingen 
Zang Lied 601 
ZEGEN gesproken ‘Amen ‘ 
We gaan weer zitten! 
Orgelspel 

     
 

http://www.pkndieren.nl/


Hartelijk welkom in deze dienst. Een bijzonder woord van welkom aan 
eenieder die hier vanmorgen als gast in ons midden is en die met ons 
verbonden is via internet. Vanmorgen gaat ds. Cort van der Linden bij ons 
voor. Op 8 maart jl. was het 50 jaar geleden dat ds. van der Linden werd 
bevestigd in het ambt van predikant. Achtereenvolgens was hij als 
Gereformeerd predikant werkzaam in Woudsend – Jutrijp – Hommerts 
(1970 – 1974), Leerdam (1974 – 1979), Dieren (1979 – 1988), Naaldwijk 
(1988 – 2001) en Alphen a.d. Rijn (2001 – 2006). In het jaar van zijn 50 
jarig ambtsjubileum leek het ds. van der Linden leuk om in elk van deze 
gemeenten een keer voor te gaan. Wij heten hem graag welkom in ons 
midden. Langs deze weg wil ik hem van harte gelukwensen en hem en u 
allen een mooie dienst toewensen. 
 
 
 
Nu het coronavirus weer in hevigheid toeneemt en wij weer een stap terug 
moeten doen in ons sociale leven wil ik opnieuw de woorden onder de 
aandacht brengen die op de vlag staan die sinds Pasen bij onze kerk 
wappert: 
 
houd moed 
heb lief 
 
Die woorden komen uit een gedicht van Ingmar Heytze. 
Ik laat hier de tekst in  z’n geheel volgen ter bemoediging. 
 
Ik ken u niet. Ik zal u nooit herkennen. 
Ik ben er pas als u mij ziet en eerder niet, 
ik ben maar een paar regels op een schutting 
in de stad. Bedankt dat u mij leest. Ik heb  
alleen de woorden waar ik uit besta. Het zijn:  
houd moed, heb lief, wees eerlijk, geef nooit  
op – als het slecht gaat, zal het beter gaan. 
 
Gedicht voor op een bouwschutting - Ingmar Heytze 
 
Met een hartelijke groet, mede namens mijn 
collega’s, 
ds. Kees Bochanen 

Update kerkdienstbezoek 

Ja, alweer nieuwe maatregelen, daar kunnen wij er niet omheen. Wij, 
onze werkgroep onder leiding van Stef Nieuwland, houden de 
veranderingen en nieuwe maatregelen nauwlettend in de gaten en 
proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen. We zijn flexibel, hebben 
regelmatig (spoed)overleg en doen ons uiterste best om de zaken rondom 
corona zo goed en verantwoord mogelijk te laten verlopen. Wij houden 
ons aan de richtlijnen (die soms tegenstrijdig kunnen zijn) van het RIVM, 
de overheid en de landelijke kerk (PKN).  

Voor nu gelden de volgende regels rondom het kerkbezoek: 
- De Open kerk (dinsdag van 10.30 uur – 12.00 uur) blijft doorgaan. 

- De Koffie-ochtend, eens in de twee weken op donderdagmorgen 

kan ook doorgaan met maximaal 30 bezoekers. 

- Wij adviseren dringend om bij binnenkomst of lopen in de kerk een 

mondkapje te dragen. Eenmaal op uw plek, mag het mondkapje 

af. 

- De kerkdiensten blijven toegankelijk voor u als gemeentelid. Wel 

graag van tevoren reserveren. Er zijn voor nu 25 plekken op de 

website beschikbaar. Via www.pkndieren.nl/reservering-kerkdienst 

kunt u zich opgeven voor de eerstvolgende zondag.  Aangezien 

het aantal gemeenteleden gering is kunnen we elkaar na de dienst 

met een kopje koffie in de hal weer ontmoeten.  Maar dan wel op 

veilige afstand op de beschikbare zitplaatsen.  

- Medewerkers aan de dienst graag ook opgeven. Dit kan middels 

een apart opgaveblok op de website.  

- Lukt het niet? Dan kunt u op donderdagavond tussen 19.00 uur – 

21.00 uur, vrijdagochtend en zaterdagochtend tussen 9.00 uur en 

12.00 uur bellen naar 06-7385198 of mailen naar 

reserveringkerkdienst@pkndieren.nl 

De telefoondiensten worden gerouleerd, dus het kan zijn dat u mij 
(Rini), Rita Pol, Zwanet van Lenthe of Stef Nieuwland aan de 
telefoon krijgt.  
 

Mocht u nog vragen hebben, bel of mail gerust!  
 
Namens de werkgroep, Rini van Dijkhuizen 

http://www.pkndieren.nl/reservering-kerkdienst
mailto:reserveringkerkdienst@pkndieren.nl

