
 

 

Gelre Zutphen Ziekenhuis Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar UMC St. Radboud Uitgave van de Protestantse gemeente te Dieren. Kopij voor de Zondagsbrief inleveren donderdag 
Postbus 9020 Postbus 9555 Postbus 9000 Postbus 9101 vóór 18.00 uur door te mailen naar: zondagsbrief@pkndieren.nl 
7200 GZ Zutphen 6800 TA Arnhem 6900 GA Zevenaar 6500 HB Nijmegen Website Ontmoetingskerk: www.pkndieren.nl; www.facebook.com/protestantsegemeente.dieren 

Agenda 
11-1 19.00 uur redactievergadering Kerknieuws 
12-1 10.45 uur  voorbereiding dienst avondmaalscatechese (14-3) 
 11.30 uur  pastoresteam (voorheen ministerie) 
 19.30 uur  pastorale raad 
14-1 10.30 uur moderamen 
 14.30 uur werkgroep Kerk in Actie 
 
 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar:  
Mevr. Beumer – van Berkum, Enkweg 62 

 
Kalenders en agenda’s 2021 
Heeft u kalenders en agenda`s voor 2021 over, mag ik ze dan weer 
hebben voor de voedselbank? U kunt ze bij mij in de brievenbus doen: 
Harderwijkerweg 111. Alvast bedankt, Annie Veldhuis. 

 
 
Tot nader bericht kunnen er geen gemeenteleden meer bij de 
kerkdiensten zijn t/m zondag 17 januari. Alle diensten zijn online te 
bekijken via www.kerkdienstgemist.nl 
 
 
Gemeenteavond op woensdag 10 februari. 
Op verzoek van de kerkenraad heeft een werkgroep nagedacht hoe we 
als gemeente invulling kunnen geven aan de vacatures die ontstaan na 
het naderende vertrek van onze predikant Kees Bochanen (medio 2021) 
en onze koster Willy Eenink (einde 2021). In december heeft de 
kerkenraad het advies van de PreKo-werkgroep besproken. De 
uitkomsten hiervan willen we tijdens een gemeenteavond op 10 februari 
met u bespreken. Ook praten we u bij over de voortgang van de 
samenwerking met onze buurgemeenten.  
Noteer deze datum alvast in uw agenda. In Kerknieuws van eind januari 
volgt een uitgebreide toelichting en geven we meer informatie over hoe u 
zich aan kunt melden voor deze Online-gemeenteavond. 
 
 
 
 
 

 
                29e jaargang nummer 2 
      Zondag 10 januari 2021  
 
Voorganger:   ds. W. van der Kooij 
Ouderling:   Roelf Lanting 
Organist:   Hans Schimmel 
Lectrix:    Inge Spohr 
Zang: Edith en Bert de Lange, Hetty en Klaas-

Pieter Plantinga 
Studioteam:   Joop Schellevis en Arjan de Goede 
 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Plaatselijk Kerkenwerk 
 

DE VOORBEREIDING 
Orgelspel 
Welkom / aansteken kaarsen 
Gebed van toenadering 
Lied 919: 1 en 4 
Bemoediging 
Kyriëgebed  
Glorialied 496: 3 
 
HET WOORD 
Groet 
Moment met de kinderen 
Schriftlezing: 2 Petrus 1: 16-19 
Lied  489: 1 en 2 
Uitleg en verkondiging 

Meditatieve stilte 
Orgelspel 
 
GEBEDEN  
Voorbeden  
Stil gebed, Onze Vader 
Mededelingen 
Lied 476 
Zegen  - Amen 431c 
Orgelspel 
 
 

http://www.pkndieren.nl/


Hartelijk welkom in deze dienst. Ook deze dienst vindt uitsluitend online 
plaats. Vanmorgen gaat ds. van der Kooij uit Arnhem voor. Wij wensen 
hem en u allen een inspirerende dienst toe.  
 
Zondag 3 januari stond Mattteüs 2 op het leesrooster en hebben we 
aandacht besteed aan het feest van Driekoningen (6 januari). Ds. van der 
Kooij trekt die lijn vanmorgen nog door met het thema sterren. 
 
Mevr. Coos de Jong, voorheen wonend op de Peter van Anrooylaan, is 
afgelopen week verhuisd naar zorgcentrum Bunninchem, Burg. Van de 
Weyerstraat 26,appartement no 249, 3981 EJ Bunnik. We wensen Coos 
een goede tijd toe in haar nieuwe woonplaats. 
 
Dinsdag 5 januari j.l. is Jacob Jelle (Jaap) Nijdam overleden in de leeftijd 
van 88 jaar. De besloten afscheidsdienst zal plaatsvinden op woensdag 
13 januari in het crematorium te Dieren. We wensen zijn vrouw Corry en 
hun dochter Elske en haar kinderen kracht en troost toe in hun gemis. 
 
Helaas kunnen wij vanwege de lockdown niet live vergaderen. Alle 
vergaderingen die in de agenda staan zullen digitaal plaatsvinden. 
 
Van zaterdag 16 t/m zondag 24 januari heb ik een week vakantie. Voor 
mij wordt waargenomen door collega Joke Quik (tel. 0575 – 56 777 8) 
 
Van collega Joke Quik ontving ik onderstaande kopy met foto. Het zal u 
bekend zijn dat Joke een beroep naar Renkum – Heelsum heeft 
aangenomen. Volgende maand neemt zij daarom afscheid. Wij zullen 
haar missen. 
 
Met een hartelijke groet, mede namens mijn collega’s, 
ds. Kees Bochanen 
 
Dankzij de engelenwand in onze kerken word ik meteen gevoelig voor 
engelennieuws. De laatste engel die ik zag, paste helemaal in deze tijd: 
had u deze variant in Trouw al gezien?  Lang leve het mondkapje! Ik vind 
de bewoners van ’s Heerenloo heel creatief: chapeau. 
 
ds. Quik 
 

 
 
 
Oecumenische dienst 17 januari. 
Op zondag 17 januari is er vanaf 10.00 uur een Oecumenische viering in 
de Emmaüskerk gepland. De viering zal geleid worden door Ds. J.B. Quik 
en  pastor A. Coenraads. Tijdens de viering zal ook aandacht worden 
geschonken aan de “Dag van het Jodendom”. 

Aangezien er bij de vieringen in de Emmaüskerk wel maximaal 30 
personen (excl. medewerkers) aanwezig mogen zijn en we gewend zijn 
de procedures van de gastkerk te volgen is het ook voor een beperkt 
aantal gemeenteleden mogelijk deze viering  bij te wonen. U kunt zich 
daarvoor tot vrijdagavond 15 januari 21.00 uur aanmelden door een 
email met uw naam (svp daarachter “PKN” vermelden)  en aantal 
personen te sturen naar:  emmauskerkdieren@gmail.com of 
telefonisch op vrijdagavond 15 januari van 19.00 – 21.00 uur op 
telefoonnummer 06-16427410.  Uitgangspunt is dat er een 50/50 
verdeling tussen RK en PKN plaatsvindt (15 leden RK en 15 PKN) en vol 
is helaas vol.  

U ontvangt een bericht of er wel of niet een plaats voor u gereserveerd is.  

De viering is ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl (kies dan in 
Dieren voor de Emmaüskerk).  
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