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Vanaf nu maken we gebruik van een nieuwe opzet. Dit leest gemakkelijker vanaf het scherm 
 
 Voorganger:  

Ouderling van dienst: 
Organist:                             
Lector:                                 
Zanggroep:                          
Studioteam: 
 
1ste collecte: 
2de collecte:                                

ds. P.D. Wolthaus (Zutphen) 
Anne van Buiten 
Marieke Schimmel 
Hein Teunissen 
Rienco en Jantine Groenewold 
Joop Schellevis en Bram Janssens 
 
KiA Binnenlandsdiaconaat 
Plaatselijk Kerkenwerk 

 

 
Vanmorgen gaat ds. Pieter Dirk Wolthaus uit Zutphen voor. Wij wensen hem en u allen een 
inspirerende dienst toe.  
 
Vandaag is het de 4e zondag van Pasen. Ook deze zondag staat nog volop in het licht van 
Pasen. Dat licht geeft kleur aan de komende zondagen die allemaal klinkende namen hebben: 
Jubilate (Juich – 25 april), Cantate (Zing – 2 mei), Rogate (Bid – 9 mei) en Exaudi (Hoor – 16 
mei). De kleur is deze hele periode wit: de feestkleur van het licht. 
 

 
Omdat elkaar ontmoeten op dit moment bijna niet mogelijk is, is ook de Intercitygroep sinds 
september niet meer bij elkaar geweest. Om elkaar toch weer even te zien en te spreken is er 
volgende week zondag 2 mei een online bijeenkomst. De deelnemers nemen die morgen eerst 
via https://kerkdienstgemist.nl/ deel aan de kerkdienst in de Ontmoetingskerk. Daarna praten we 
online verder met elkaar. De Intercitygroep is een groep voor alleengaanden van 50+ met als 
doel bezinning en ontmoeting. De deelnemers komen uit gemeenten langs de spoorlijn Deventer 
– Arnhem. Nieuwe deelnemers aan de groep zijn van harte welkom, ook als u het een keer wilt 
proberen. Voorwaarde is dat u alleengaand bent en 50+. Voor informatie en aanmelden kunt u 
terecht bij ongetekende, email: c.bochanen@pkndieren.nl , tel. 06 33637172 
 
Collega Frans Ort hervat deze week weer voorzichtig zijn werkzaamheden. Het herstel heeft 
enige vertraging opgelopen, maar gelukkig is hij nu zo ver dat hij weer het werk kan gaan 
oppakken. 
 
Met een hartelijke groet, mede namens mijn collega’s, 
ds. Kees Bochanen 
 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar: 
Dhr. G. Reinders, Bergelinkweg 1 
 
Uitgave van de Protestantse gemeente te Dieren. Kopij voor de Zondagsbrief inleveren donderdag vóór 18.00 uur door te mailen 
naar:zondagsbrief@pkndieren.nl  
Website Ontmoetingskerk: www.pkndieren.nl 
Facebook Ontmoetingskerk: www.facebook.com/protestantsegemeente.dieren  
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Afscheid van Ds Kees Bochanen op zondag 13 juni. 
De voorbereidingen zijn in volle gang. In Kerknieuws op blz.18 kunt u er al iets over lezen. 
Hoewel de maatregelen rondom Corona een beetje versoepeld worden, moeten we er toch 
vanuit gaan dat niet de totale gemeente de dienst in de kerk mee kan maken. 
Gelukkig wél via "uitzending gemist"! Of en hoe er ruimte is voor individuele gemeenteleden om 
een deel van het programma 's middags te volgen is nu nog niet in te schatten. 
Maar onthoud in ieder geval de datum: 13 juni. En let op de nieuwsberichten via Kerknieuws en 
de Zondagsbrief. 
 
Namens de Werkgroep "Afscheid Kees", 
Hennie Jensen 
 
Escape Room 
De volgende activiteit komt eraan, weliswaar een weekje later dan beloofd. Deze keer niet alleen 
voor de jeugd maar ook door de jeugd. Wat we gaan precies gaan doen blijft geheim maar de titel 
verraadt de strekking. Het wordt spannend én gezellig. 
Wanneer?  Zondag 25 april om 15.00 
Waar? In de ontmoetingskerk 
Voor wie? Jongeren van  de Jeugdkerk 
Andere data om alvast te onthouden zijn 30 mei en 27 juni. Wat we dan doen hoor je nog. 
 
Kerkmarkt 
Vanaf 4 april 2021 zijn waardebonnen te koop die zijn te besteden op de Kerkmarkt. De waarde 
van een bon is € 7,50, vrij te besteden op de kerkmarkt. Misschien leuk om als cadeautje te geven. 
Op de markt in te wisselen voor een kopje koffie met iets lekkers erbij of wat groente en fruit of 
wat dan ook aanwezig is. Het is altijd gezellig op de Kerkmarkt dus kom vanaf vrijdag16 juli a.s. 
naar de Kerkmarkt, iedereen is hartelijk welkom. 

 
 
Een hartelijke groet van de Werkgroep Kerk in Actie Dieren – Spankeren e.o. 
 
 
Gelre Zutphen 
Postbus 9020 
7200 GZ Zutphen 

Ziekenhuis Rijnstate 
Postbus 9555 
6800 TA Arnhem 

Ziekenhuis Zevenaar  
Postbus 9000 
6900 GA Zevenaar 

UMC St. Radboud 
Postbus 9101 
6500 HB Nijmegen 

 

 
 
                                             CADEAUBON 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Tijdens de Kerkmarkt 2021 
  
    (vrijdag 16/7 tm vrijdag 17/9 10.00 –11.30 uur Ontmoetingskerk Dieren 

 in te wisselen voor koffie, koek en inkopen 
            met een totale waarde van €7,50 

 
Een  


