
   
 
 
 
 
 

    29e jaargang nummer 19 
                                        Zondag 23 mei 2021      
 
 
 
 

 
 Voorganger:  

Ouderling van dienst: 
Organist:                             
Lectoren:                                 
Zanggroep:                          
 
Studioteam: 
m.m.v. Ria van Voorst 
 
1ste collecte: 
2de collecte:                                

ds. Kees Bochanen 
Stef Nieuwland 
Hans Schimmel 
Anna Geelen en Jolanda Buitenhek 
Ellen Bollen, Kees Andeweg en Stef 
Nieuwland 
Wopke Pol en Bram Janssens 
Werkgroep Kerk in Actie 
 
Kerk in Actie 
Plaatselijk Kerkenwerk 
 

 

 VOORBEREIDING 
Orgelspel 
Welkom/aansteken kaarsen 
Gebed van toenadering 
Lied 672 1 en 2 
 
Bemoediging 
Kyriëgebed  
Glorialied 305 
  
HET WOORD 
Groet 
Voor de kinderen 
1e lezing Genesis 11, 1 - 9 

Lied 695 
2e lezing Handelingen 2, 1 - 13 
Lied 686 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
Voorbeden  
Stil gebed – Onze Vader 
Mededelingen 
Orgelspel/collectemoment 
Lied 687 
Zegen  - gesproken Amen 
Orgelspel 

 

 
De lezingen die voor deze Pinksterzondag op het leesrooster staan zijn Genesis 11, 1 – 9 (de torenbouw 
van Babel) en Handelingen 2, 1 – 13 (de uitstorting van de Heilige Geest). In de 1e lezing is er sprake van 
een Babylonische spraakverwarring, in de 2e lezing wordt die doorbroken en hoort iedereen de apostelen 
in zijn / haar eigen taal spreken. De diversiteit van de verschillende talen wordt met Pinksteren niet 
opgeheven, wel worden de taalbarrières geslecht en krijgt iedereen deel aan de goede boodschap. 
 

Vanmorgen hebben we naast een van onze vaste lectoren (Jolanda Buitenhek) ook een gast-lector: Anna 
Geelen. Een paar weken geleden heeft Anna de halve finale van de Nationale Voorleeswedstrijd 
gewonnen. Afgelopen week was de finale. Die heeft ze niet gewonnen, maar het bereiken van de finale is 
al heel mooi. Het was voor mij aanleiding haar te vragen vanmorgen een lezing te verzorgen. 

 
2e Pinksterdag is er ’s middags vanaf 14.00 uur een bijzondere bijeenkomst van de Intercitygroep. Dit keer 
in de Lebuinuskerk in Deventer. Veel kan ik er niet over vertellen, want dat houdt de organisatie voor mij 
geheim. 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. 
Voor informatie en aanmelden kunt u terecht Marietje Oltvoort, 0575 553979, moltvoort@planet.nl. 
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Dinsdagmiddag is er een vergadering van het Pastores Convent. Het Pastores Convent wordt gevormd 
door de pastores (Prot. en RK) van de kerken van Spankeren – Laag Soeren – Dieren NO, Dieren en 
Ellecom – De Steeg en de geestelijk verzorgers van Beverode, de Oude Plataan en Intermezzo/Hofstaete. 
Deze middag besteden wij onder meer aandacht aan het afscheid van Jan van Vliet. Jan heeft jarenlang 
de organisatie van de diensten op Intermezzo verzorgd. 1 januari jl. is hij daarmee gestopt. Ook vanaf 
deze plaats wil ik Jan hartelijk danken voor zijn inzet en trouw al die jaren. Tevens neemt het Pastores 
Convent die middag afscheid van Joke Quik en van ondergetekende. 
Zaterdag is er een speciale bijeenkomst van de werkgroep Kerk in Actie. Maar ook daar kan ik u verder 
niets over vertellen, behalve dat ik ben uitgenodigd voor een lunch. 
Er gebeurt trouwens veel achter mijn rug om in deze tijd zo merk ik. Dinsdagmiddag is mij tussen 14.00 en 

15.00 uur door mijn collega’s zelfs de toegang tot de kerk ontzegd. We wachten maar af.       

Mede namens mijn collega’s wens ik iedereen inspirerende Pinksterdagen, 
Met een hartelijke groet, ds. Kees Bochanen 
 

De bloemen gaan als groet van ons allen naar: 
Mevr. Semler – Boogert, Oranje Nassaustraat 18 
Dhr. Schieving, Vingerhoed 51 
 

Agenda (locatie Ontmoetingskerk (tenzij anders vermeld): 
24/5 14.00 uur Intercitygroep, Lebuinuskerk Deventer 
25/5 15.00 uur Pastores Convent 
27/5 10.00 uur Pastoresteam 
29/5 11.30 uur Werkgroep Kerk in Actie 
 

1e collecte Kerk in Actie – Zending (Pinksteren – Egypte) 
Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert bijbellezen In Egypte 
hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen 
bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse 
bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie 
voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een 
bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. 
Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte 
wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de 
kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bv 
een geïllustreerde bijbel.  
Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in 
Egypte en wereldwijd.  

Doet u mee? Van harte aanbevolen. Hartelijk dank voor de moeite, namens Kerk in Actie, Ria van Voorst 
 

Jeugdkerk met: Jesus Christ Superstar 
Op dit moment is rond Pasen de Passie heel populair, een concept afgekeken van deze film. Wij bieden je 
nu de kans het origineel te zien. Deze film is met afstand de beste rock opera aller tijden en vertelt het 
verhaal van Jezus. Deze film vertelt dus het verhaal waar de kerk op is gebouwd en biedt daarnaast  alles 
wat een goede film bieden kan; goede muziek, goede acteurs en goed script. 
Wanneer? Zondag 28 maart om 15.00 uur 
Waar? In de ontmoetingskerk 
Voor wie? Jongeren van de Jeugdkerk 
Andere data om alvast te onthouden zijn 18 april, 30 mei en 27 juni. Wat we dan doen hoor je nog. 
 

Sirkelslag Young - Wat zou jij doen? 
Een interactief en spannend spel. We spelen als groep tegen andere groepen jongeren uit heel 
Nederland. Wie weet slepen we een van de drie prijzen in de wacht!! In ieder geval maken we er een 
leuke avond van. 
Wanneer?  Vrijdagavond 28 mei van 19:30 tot ca 22.00 uur 
Waar? In de ontmoetingskerk 
Voor wie? Jongeren van de Jeugdkerk 
Volgende datum om te onthouden is 27 juni. Wat we dan doen hoor je nog. 
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/sirkelslag-young-raadsels-jongere/ 

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 

 

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/sirkelslag-young-raadsels-jongere/

