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Agenda (locatie Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld) 
09 /11 19.00 uur Redactievergadering Kerknieuws  
 
  
 
 
 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           28e jaargang nummer 45 

      Zondag 8 november 2020 
                                                                      
Voorganger:   Ds. F.Z. Ort 
Ouderling van dienst:  Stef Nieuwland 
Organist/pianist:  Hans Schimmel 
Harpist:    Marieke Bollen 
Lector:    Tineke van Middelkoop 
Zang:    Jemijn de Coo 
Studioteam:   Wopke Pol en Arjen de Goede 
 
 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: PKN 50% JOP/eigen jeugdwerk 50% 
 
Uitgangspunt van de dienst is de 
ontmoeting tussen ‘onze schepping’ 
en ‘de hoop’. 
 
Muziek voorafgaand aan de dienst 
Kaarsen worden aangestoken 
Korte muziek 
Bemoediging 
Kyriegebed 
lied: wij die met eigen ogen 
               eerste blok 
drie foto’s van Rienco Groenewold  
ik zie, ik zie wat wij niet willen zien 
Lezing Jesaja 5: 1-5 
Korte stilte 
Marieke’s kaart van hoop. 
Harpmuziek: Carolan’s dream/ Molly 
MacAlpin 

             tweede blok 
drie foto’s van Gert Jan Bollen, 
Gert Jan leest tekst bij zijn foto’s. 
Lezing van Jesaja 65: 17-19, 24-25 
Korte stilte 
Jemijns kaart van hoop. 
Jemijn zingt het lied Lente. 
               derde blok 
Lezing Genesis 1: 1-5 
Frans spreekt een tekst over Gods 
Geest boven de chaos. 
Korte stilte 
Dick leest zijn kaart van hoop. 
Harpmuziek: Aragorn sleepsong 
Voorbeden,  stille gebeden,  
OV (wij zingen lied 1006) 
Slotlied:  Lied 827: 1, 2 en 4 
Zegen 
Muziek  

 

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


Beste mensen, 
 
Voor deze morgen heten wij diegenen die in de dienst zijn, samen met 
allen die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in de Anders 
Vierendienst van vanmorgen. In deze dienst staan we stil bij iets geheel 
anders dan corona: het zal gaan om onze vrees en onze hoop. Onze 
gemeente kent velen die creatief zijn op diverse niveaus. Op fotogebied 
staan vanmorgen van drie fotografen werk ter beschikking om het verhaal 
te vertellen van hoop en vrees. Rienco Groenewold met zijn indringende 
industriefoto’s, Gert Jan Bollen met zijn indrukwekkende natuurfoto’s, en 
ondergetekende met twee foto’s. Daarnaast horen we muziek van hoop: 
Hans Schimmel’s muziekkeuze vraagt aandacht, Marieke Bollen speelt 
harp en Jemijn de Coo zingt. Daarnaast zullen Marieke, Jemijn en Dick 
Ottevanger aan ons hun ansichtkaarten van hoop voorlezen. Hans 
Bouman en Stef Nieuwland verzorgen de zang en Tineke van Middelkoop 
zal de verhalen lezen. Het is dus met recht een ‘Gesamtkunstwerk’. 
Tegelijkertijd is het deze zondag de viering van Dankdag. Naast de 
liturgische mand met appels op tafel, die hiernaar verwijst, zullen de 
gemeenteleden een kaart ontvangen. In deze dienst is er een verhaallijn 
te zien, die loopt van de ontzetting om de vervuiling, naar de beloften en 
de hoop van God en die uitloopt op de oogst van onze aarde waar we 
zuinig op dienen te zijn. Wij hopen hiermee een bijzondere viering ten 
hebben vormgegeven met een eigen zeggingskracht. 
 
 
Met een hartelijke groet aan u allen, 
mede namens mijn collega’s, 
ds. Frans Ort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke mededeling inzake de verscherpte coronamaatregelen, 
namens de werkgroep Veilige Herstart Kerkdiensten 
 
Allen, 
 
Naast de tijdelijke maatregelen die de rijksoverheid heeft vastgesteld 
heeft ook de PKN nieuwe adviezen gegeven. Deze adviezen zijn  met 
enkele betrokkenen en binnen de werkgroep VHK besproken en hebben 
geresulteerd in de afspraak dat activiteiten in de kerk zich vanaf heden 
beperken tot: 
de zondagse eredienst met Max. 30 personen (excl. Medewerkers) 
noodzakelijke voorbereidingen voor de eredienst die zonder fysiek contact 
niet mogelijk zijn (zoals oefenen orgel en zanggroepje van max 5 
personen) 
kindercatechese (kids t/m 12 jr) 
 
Dit betekent dat: open kerk, koffieochtend, vergaderingen, koren, Taizé 
viering en koffie drinken na de dienst tot nader bericht  niet meer, of daar 
waar mogelijk alleen digitaal plaatsvinden. 
 
Namens de werkgroep 
Stef Nieuwland 
 
 
Collectanten gezocht voor hulp aan vluchtelingenkinderen in 
Griekenland 
Kerk in Actie organiseert in de week van 29 november - 5 december een 
landelijke huis-aan-huiscollecte voor hulp aan vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Kerk in Actie zoekt nog collectanten. Doet u mee? 
Wat wordt er van u verwacht? U krijgt eind november een collectebus. U 
loopt met deze bus langs enkele straten. De tijdbesteding is ca. 2,5 uur.  
 
Opgave graag uiterlijk 11 november bij:  
Klaas Pieter Plantinga, plaatselijk collectecoördinator Dieren,  
Tel 0313413501 of 0655068461 
kpenhetty@gmail.com 


