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Agenda (locatie Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld) 
22/11 10.00 jeugdkerk  
 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar:  
Mevr. de Jong, Peter van Anrooijlaan 6 
Mevr. Boers-Leguijt, Schotsmanlaan 5 
 
 
Van de jeugdkerk 
Op zondag 22 november gaan we weer aan de slag met het project 
‘Seven’. Eens per 3 weken komen we bij elkaar tijdens de zondagsdienst. 
Vlak voor kerst ronden af met een verrassende diaconale activiteit op een 
middag of avond. Je hoeft je als jongere tot 18 niet te registeren. Er is een 
hoekje stoelen op het podium speciaal voor jullie. Super welkom,we zien 
je graag! 
Jemijn, Brian, Daniël, Arjan en Ellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

           28e jaargang nummer 46 

      Zondag 15 november 2020 
                                                                      

Voorganger:   Ds. R.A. van Oosten 
Ouderling van dienst:  Hetty Plantinga 
Organist/pianist:  Hans Schimmel 
Lector:    Hein Teunissen 
Zang:    Jantine en Rienco Groenewold 
Studioteam:   Paul van Dijk en Floris Bollen 
 
 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Plaatselijk Kerkenwerk 
 
 
DE VOORBEREIDING 
Welkom / aansteken kaarsen 
Orgel-/pianospel 
Gebed van toenadering 
Lied 275  1, 2 en 3 
Bemoediging 
Kyriëgebed  
Glorialied  713  1, 2 en 3 
 
HET WOORD 
Groet 
‘Kleuren, kleuren, allemaal kleuren’ 
Gesprek met de kinderen 
1e Schriftlezing   Ruth 1 
Lied  919 

 

2e Schriftlezing  Matteüs 25, 31-46 
Lied 992 
Uitleg en verkondiging 
Meditatieve stilte 
Lied 925 
 
GAVEN EN GEBEDEN  
Voorbeden - Stil gebed  
Onze Vader 
Mededelingen 
Lied 657  1 en 4 
Zegen 
Orgelspel 
Collecte bij de uitgang 

 

http://www.pkndieren.nl/


Beste mensen, 
 
   Allereerst heten wij iedereen hartelijk welkom in deze dienst: de 
kerkgangers, maar ook degenen die via internet luisteren. De voorganger 
in deze dienst is collega Roel van Oosten uit Warnsveld. Hij was bereid 
om op korte termijn ds. Henk Boonen te vervangen. In de afgelopen week 
is namelijk de moeder van Henk overleden: Maria Boonen-Wallet. Zij 
overleed in de gezegende leeftijd van 97 jaar. Vanaf deze plek willen wij 
Henk Boonen, Gerda Schotanus en hun gezin condoleren met het 
overlijden van hun moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder. Op 
de kaart staan de woorden uit Johannes 11 Ik ben de opstanding en het 
leven. Wij wensen hen veel sterkte voor de komende tijd. Én wij danken 
collega Van Oosten dat hij op deze termijn kon invallen.  
   Volgende week zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze 
zondag staan we stil bij hen die ons dit jaar of al langer geleden zijn 
ontvallen. Wij steken een kaarsje aan met het licht van de Paaskaars, 
teken van Gods aanwezigheid en teken van opstanding. In dat licht 
gedenken wij onze overledenen en noemen wij hun namen. Omdat we 
met niet meer dan 30 mensen bij elkaar mogen komen, kunnen we de 
familieleden die zondagmorgen niet in de kerkdienst ontvangen. Zij 
hebben een uitnodiging gekregen om die zondagmiddag naar de kerk te 
komen waar wij hen groepsgewijs zullen ontvangen.. 
   Op zondag 1 november overleed Henk Derksen, man van Abby, vader 
van Carmen en Leidy. Sinds een jaar of twee woonden Abby en Henk aan 
de Cornelis Dopperlaan. Henk werd 60 jaar geleden op een zondag 
geboren in Velp. Hij was de middelste van drie zonen. In de katholieke 
kerk lieten zijn ouders hem dopen. Henk had een gelukkige jeugd. 
Hiervoor had hij niet veel nodig. Hij was snel tevreden. In het voorjaar 
werd bij Henk kanker geconstateerd. Nadat hij als tiener de kerk uit was 
gelopen, was hij er eigenlijk niet weer geweest. Nu wilde hij wel in 
gesprek gaan. Om zijn gedachten op een rijtje te zetten en om na te 
denken over wat er zou kunnen komen. In eerste instantie zou God hierin 
geen rol spelen, maar langzamerhand kwam Hij steeds vaker ter sprake. 
En in de laatste week vroeg Henk om een viering van zegening en 
zalving. Hiermee was voor hem het kringetje rond. De doopkaars die 
telkens met hem mee was verhuisd, vergeeld en kromgetrokken, maar 
ongebrand, werd door Leidy aangestoken. En in de korte huisviering 
legde Henk zijn hand weer in die van God en vroeg om samen de laatste 
dagen te mogen gaan. In dat vertrouwen hebben we Henk dan ook op 
zaterdag 7 november naar zijn laatste rustplaats gebracht. 
   Donderdag 5 november overleed Frederik (Ed) van ’t Spijker op de 
leeftijd van 81 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw Corrie aan de 

Lindenlaan 11. Hij was een betrouwbaar, integer mens met een sterk 
rechtvaardigheidsgevoel. Bij zijn belijdenis had hij als belijdenistekst 
meegekregen Micha 6, 8: ‘Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed 
is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en 
getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.’ Deze 
woorden waren hem op het lijf geschreven. De laatste jaren werd hij door 
ziekte sterk beperkt in zijn doen en laten. Woensdag 11 november 
hebben we in de Ontmoetingskerk afscheid genomen tijdens een 
dankdienst voor zijn leven. De dankbaarheid stond voor hem voorop. Dat 
de dankbare herinneringen tot troost mogen zijn voor Corrie, de kinderen 
en allen die van Ed hielden. 
  Op het moment dat deze kopy wordt geschreven verblijft mevr. Rijksen 
(Imboslaan) in het ziekenhuis in Zwolle voor een operatie. Mogelijk is zij 
als u dit leest weer teruggekeerd naar het ziekenhuis in Zutphen. 
Mevrouw Olijslager uit de Vingerhoed wordt verzorgd in Intermezzo. Naar 
hen allen gaan onze beste wensen uit. 
 
Ik eindig met u een goede dienst toe te wensen, 
gevolgd door een goede zondag en een goede week, 
met een hartelijke groet aan u allen, 
mede namens mijn collega’s, 
ds. Frans Ort 
 
 


