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Agenda (locatie Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld) 
3-11 10.30 – 12.00 uur Open kerk  
 12.30 uur ministerie 
 19.30 uur Pastorale Raad/College van diakenen 
4/11 19.30 uur College van Kerkrentmeesters 
 
 
 
 
 
1e Collecte 1 november 2020 – Kerk in actie 
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun 
land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een 
maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven 
binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar 
verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen 
bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een 
vakopleiding.  Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun 
lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij 
geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.  
Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea. Van harte 
aanbevolen! 
 
 
Adventskalender 2020 
Geef licht, het goede leven met elkaar delen! Dat is het thema van de 
adventskalender 2020. Met advent leven we toe naar de geboorte van 
Jezus. God gaf ons licht in het donker. De adventskalender brengt u 
iedere dag een stapje dichterbij Kerst. U ontdekt 25 dagen lang wat de 
Bijbel ons wil vertellen over het leven in Gods licht. Vraag de kalender nu 
gratis aan! 

De adventskalender daagt u uit hoopvol toe te leven naar Kerst. ´Het 
goede leven met elkaar delen´ is de rode draad door alle dagen van de 
kalender. Voor iedere dag is er een bijbeltekst met vraag om over na te 
denken of juist een oproep om zelf aan de slag te gaan, afgewisseld met 
een recept, gedicht, lied of quote.  

U kunt een gratis exemplaar van de adventskalender 2020 aanvragen via  
www.petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender  
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Voorganger:   Ds. C. Bochanen 
Ouderling van dienst:  Bert de Lange 
Diakenen:   Jurriën Kruk en Joop Schellevis 
Organist/pianist:  Piet van der Veen 
Fluitiste:   Christine Schellevis 
Lector:    Anne van Buiten 
Zang:    Roelf Lanting en Hans Schimmel 
Studioteam:   Freek Reinders en Bram Janssens 
 
1e collecte: Kerk in Actie Zending (Indonesië) 
2e collecte: Plaatselijk Kerkenwerk 
 
DE VOORBEREIDING 
Welkom / aansteken kaarsen 
Orgel-/fluitspel 
Gebed van toenadering 
Psalm 119  1, 47 
Bemoediging 
Kyriëgebed  
Glorialied  146c  1, 4 
 
HET WOORD 
Groet 
‘Kleuren, kleuren, allemaal kleuren’ 
Voor de kinderen 
1e Schriftlezing   Spreuken 9 
Lied  846  1, 2 
2e Schriftlezing  Matteüs 25, 1- 13 
Lied 751  1, 4, 5 
Uitleg en verkondiging 
Orgel-/fluitspel 

GEBEDEN  
Voorbeden - Stil gebed  
Mededelingen 
 
DE DIENST VAN DE TAFEL 
Tafelgebed 
‘Onze Vader’ 
Vredegroet 
Nodiging 
Gemeenschap van brod en beker 
Orgel-/fluitspel 
 
Lied 422  1,3 
Zegen  - gesproken Amen 
Orgel-/fluitspel 
 
Collecte aan de uitgang 

 

http://www.pkndieren.nl/
http://www.petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender


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 vieren we voor het eerst sinds 
lange tijd weer Avondmaal. We doen dat  in aanpaste vorm, onder meer 
met voor iedereen een eigen bekertje, zodat het voor iedereen veilig is. 
We nodigen iedereen die de dienst thuis meemaakt van harte uit om ook 
mee te doen. Dat kan door van tevoren al een stukje brood en een glas 
wijn of druivensap klaar te zetten. Zo hopen we toch iets van 
gemeenschap met elkaar te ervaren en gemeenschap met de Heer door 
wie wij met elkaar verbonden zijn. 
 
Het coronavirus blijft ons bezighouden. Meer dan 10.000 nieuwe 
besmetting per dag is een zorgwekkende ontwikkeling. Hoe houden we in 
deze tijd moed? Hoe houd je je lamp brandende? Dat is de vraag die 
vanmorgen centraal staat. Dit thema ontleen ik ook aan de 
evangelielezing van vanmorgen: het verhaal van de 5 wijze en de 5 
dwaze meisjes (Matteüs 25, 1 – 13). Een andere vraag die daarbij opkomt 
is: Wat is wijsheid? Daarover zegt het bijbelboek Spreuken 
behartenswaardige dingen. Als 1e lezing horen we vanmorgen Spreuken 
9. 
 
Nu we niet met z’n allen mogen zingen doen we een beroep op 
solozangers, gemeenteleden die alleen of in een groepje van maximaal 4 
mensen de liederen voor ons laten klinken. De meeste diensten voor dit 
jaar zijn inmiddels ingevuld, maar we kunnen nog wel wat mensen 
gebruiken voor een reservelijst en voor januari en de maanden erna. Wilt 
u op deze manier een keer meewerken meldt u dan aan bij Hans 
Schimmel (hans.schimmel@hotmail.com , 06 288 588 55). 
 
 
 
Met een hartelijke groet, mede namens mijn collega’s,  
ds. Kees Bochanen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herhaling update kerkdienstbezoek 
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 06-57385198 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.  

Namens de werkgroep, Rini van Dijkhuizen 
 
Amnesty International schrijfactie. 
Het is mogelijk om ook in november brieven te ondertekenen. Deze brieven vindt 
u als bijlage bij deze zondagsbrief van 1 november. U kunt ze afdrukken, 
ondertekenen en sturen naar het adres bovenaan de brief. Een Nederlandse 
vertaling is ook bijgevoegd. Ook is het mogelijk om de brieven tot 8 november af 
te geven op onderstaande adressen. De brieven worden dan gezamenlijk 
verstuurd. 
• Rients Boiten, Diderna 30 
• Geertruida van Gulyk-Kuiper, Zutphensestraatweg 53 
• Jannie Vreugdenhil, Henri Viottastraat 38 
De brieven betreffen de volgende situaties: 
• Rusland – laat Jehova’s getuige onmiddellijk vrij. 
• Tsjaad – laat Baradine Berdei Targuie onmiddellijk vrij! 
• Peru – gerechtigheid voor vermoorde milieuactivist. 

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

