
   
 
 
 
 

 
29e jaargang nummer 21 

                                            Zondag 6 juni 2021      
 
 

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

ds. J.A.D. van der Boon, Hummelo 
Hetty Plantinga 
Piet van der Veen 
Els Reijnen 
Stef Nieuwland en Hans Bouman 
Paul van Dijk en Wopke Pol 
 
KiA Werelddiaconaat (Oeganda) 
Plaatselijk Kerkenwerk 

 

 Orgelspel 
Welkom/aansteken kaarsen 
Orgelspel 
Gebed van toenadering 
Psalm 66: 1, 2 en 7 
Bemoediging 
Kyriegebed 
Glorialied: Gezang 871: 1, 2 en 3 
Groet 
Moment voor de kinderen 
Lezing: De Ploeger 
Gezang 823: 1 en 2 
2e schriftlezing: Psalm 126 

Gezang 823: 3 en 4 
Uitleg en verkondiging 
Meditatieve stilte 
Gezang 765: 1, 4, 5 en 6 
Voorbeden 
Stil gebed 
Gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader 
Mededelingen 
Orgelspel/collecte thuis 
Gezang 418: 1, 2, 3 en 4 
Zegen 
Orgelspel 
Inzameling der gaven bij de uitgang 

 

 

Beste mensen, 
Allereerst heten wij u hartelijk welkom in de dienst. Dat geldt natuurlijk voor de mensen in de kerk: het is fijn dat we 
weer (zij het in een wat kleiner gezelschap) bijeen kunnen komen.  Maar het geldt zeer zeker ook voor al diegenen 
die met ons meevieren via internet, vanmorgen of later in de week. In deze dienst zal ds. Deodaat van der Boon uit 
Hummelo voorgaan. Hij begint zo langzamerhand een goede bekende van onze gemeente te worden. Daarom 
wensen wij hem en elkaar deze zondag een heel goede en gezegende dienst toe.  
Afgelopen woensdag overleed mevrouw Gerritje Fokkenrood-Verkerk uit de Lassuslaan 27.  Zij werd 93  jaar. De 
afgelopen tijd lag zij in het ziekenhuis voor zij werd overgebracht naar het hospice waar ze is overleden. De uitvaart 
zal woensdag aanstaande plaatsvinden in besloten kring. In de volgende zondagsbrief zal een In Memoriam 
verschijnen. Vanaf deze plaats wensen wij haar kinderen samen met allen die rouwen om haarheengaan, heel veel 
sterkte toe. 
Van vrijdag 28 mei t/m zaterdag 12 juni a.s. is pastor Meinie Visser niet bereikbaar in verband met een geplande 
vakantie. Ondergetekende neemt voor haar waar. In geval van dringende pastorale zaken kunt u op hem een beroep 
doen; zijn telefoonnummer is 03 13 41 41 37. Van vrijdag 28 mei t/m zaterdag 12 juni a.s. is pastor Meinie Visser niet 
bereikbaar in verband met een geplande vakantie. 
Ondergetekende neemt voor haar waar. In geval van dringende pastorale zaken kunt u op hem een beroep doen; 
zijn telefoonnummer is 03 13 41 41 37. 
Ik bericht u ook omtrent de gezondheidssituatie van onze collega Jantine Groenewold.  Zij is momenteel gedwongen 
om een stap terug te doen. Alles wijst erop dat zij getroffen is door een burn-out. Dat betekent voor haar: pas op de 
plaats maken, veel rust en veel wandelen in de omgeving. Sommigen van u zullen haar dan ook regelmatig in de 
bossen bij de reeën, zwijnen, herten en de egels en eekhoorns zien lopen. Er kan momenteel geen voorspelling 
worden gedaan over verloop en duur van deze periode, maar Jantine heeft goede begeleiding en ‘werkt’ aan haar 
herstel. Naar haar en haar gezin gaan onze beste wensen uit voor een goed herstel. Heel veel sterkte, Jantine. 
Volgende week is het B-Day: dan zullen we afscheid nemen van Kees Bochanen en hem ‘losmaken’ (zoals dat 
officieel heet) van onze gemeente. Er zullen vele dingen gezegd en gedaan worden rondom die zondag. En omdat 
het nu de tijd is waarin Kees veel zal afhechten en bij velen ook afscheid zal nemen, wensen wij hem en Ingrid alle 
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goeds voor zijn ‘laatste week’ als gemeentepredikant in ons midden toe. Wij hopen voor volgende week op mooi 
weer en vooral een stralend afscheid! 
Met een hartelijke groet aan u allen, mede namens mijn drie collega’s, ds. Frans Ort 
 
De bloemen gaan deze morgen als groet en teken van verbondenheid naar: 
de heer en mevrouw Van Rhebargen uit de Burgemeester Bloemersstraat 78 
mevrouw Wiersma uit de Henri Viottastraat 11. 
 
Agenda (locatie Ontmoetingskerk (tenzij anders vermeld): 
13/6 Afscheid van ds. Kees Bochanen (lees hieronder) 
14/6    Redactie Kerknieuws 
 
1e collecte bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat (Oeganda) 

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte 
en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de 
vrouwenbond van de Oegandese kerk deze (vaak alleenstaande) vrouwen hoe ze hun 
leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere 
landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer te verdienen. En door het 
bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden 
kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk. 
Onze giften hiervoor zijn heel belangrijk. Dank namens Kerk in Actie 

 
AMNESTY INTERNATIONAL schrijfactie 
Het is mogelijk om in juni brieven te ondertekenen. Deze brieven vindt u als bijlage bij deze zondagsbrief van zondag 
6 juni. U kunt ze afdrukken, ondertekenen en sturen naar het adres bovenaan de brief. Een Nederlandse vertaling is 
ook bijgevoegd. Ook is het mogelijk om de brieven tot 13 juni af te geven bij onderstaande adressen. De brieven 
worden dan gezamenlijk verstuurd. 

• Rients Boiten, Diderna 30 

• Geertruida van Gulyk-Kuiper, Zutphensestraatweg 53 

• Jannie Vreugdenhil, Henri Viottastraat 28 
De 2 brieven betreffen de volgende situaties: 

• Colombia – bescherm milieu activisten. 

• Iran – laat Jamshid Sharmahd onmiddellijk vrij.  
 
Film: de Prins van Egypte 
Kom je ook zaterdag 19 juni, 11.30 – 13.30 film kijken in de Ontmoetingkerk? We gaan kijken naar de Prins van Egypte. Het 
verhaal over Mozes in het rieten mandje. Natuurlijk met wat lekkers te eten en te drinken en een broodje knakworst. Neem gerust 
een vriendje of vriendinnetje mee. We vragen € 1,50 als bijdrage voor het eten en drinken. Er zijn ook wat kinderen die graag het 
spel Weerwolven willen spelen, dus als je zin hebt kun je na de film nog blijven om mee te spelen! Graag even opgeven tot vrijdag 
18 juni bij Rini (communicatie@pkndieren.nl). We hopen jullie allemaal te zien op 19 juni, groeten van Lea en Rini. 

 
Afscheid Ds. Kees Bochanen op zondag 13 juni. 
Wij allen tellen af naar 13 juni maar de kalender telt door; 6-7-8-9-10-11-12-13. Een ongeluksgetal? Nee hoor, we maken er een 
mooie gedenkdag van. Rood is de liturgische kleur bij een afscheid. Die kleur komt her en der terug. Gelukkig zijn de Corona 
beperkingen iets verruimd maar toch moesten er keuzes gemaakt worden. In samenspraak met Kees, de Kerkenraad en Stef 
Nieuwland (VIC) is de dag in tweeën gesplitst. In de dienst (en bij de lunch) zijn alleen de officiële genodigden aanwezig. 
Aansluitend op de dienst volgen er een paar korte toespraken. Daarná krijgt Kees het "gemeente cadeau". Dit alles wordt 
natuurlijk uitgezonden. Hulde aan het Studioteam! Precies om 13 uur barst het middagprogramma los en U/jij kunt kiezen welke 
delen ervan je wilt meebeleven, op 1,5 meter afstand! 
We verklappen niet wát er allemaal gebeurt maar het schema geeft de locaties en tijden weer. 
13.00 - 13.35 uur Parkeerplaats Ontmoetingskerk 
13.40 - 14.00 uur Buiten tegenover ingang Beverode 
14.10 - 14.40 uur Kerk in Spankeren 
14.50 - 15.00 uur Parkeerplaats Moskee, Enkweg 
15.10 - 15.30 uur Parkeerplaats bij de Synagoge, Spoorstraat 
15.40 - 16.10 uur Parkeerplaats Duynhuis, vd Duyn van Maasdamstraat 63 
16.15 - 16.35 uur Bazaar Villa, vd Duyn van Maasdamstraat, schuin tegenover no 16 
16.40 uur !! Verzamelen van alle gemeenteleden op de Parkeerplaats Ontmoetingskerk. 
Voor de laatste keer de oproep: 
* Schrijf een kaartje of een brief met daarin een herinnering aan Kees of een wens, gedicht, 
gedachte. 
Inleveren kan t/m 12 juni bij Tinus Pater, Mezenlaan 124, 6961 HR Dieren of bij ondergetekende, Het 
Bastion 32, 6953 BG Dieren. 
* Stort een bijdrage voor het gezamenlijke cadeau op het speciale banknummer: 
NL17 INGB 00009243 18 tnv Protestantse Gemeente Dieren ovv afscheid Ds. C. Bochanen. Dit kan ook mbv de QR Code. (Let 
op! dit banknummer niet gebruiken voor andere kerkelijke giften). Namens de werkgroep leden, Hennie Jensen 

 
Gelre Zutphen 
Postbus 9020 
7200 GZ Zutphen 

Ziekenhuis Rijnstate 
Postbus 9555 
6800 TA Arnhem 

Ziekenhuis Zevenaar  
Postbus 9000 
6900 GA Zevenaar 

UMC St. Radbud 
Postbus 9101 
6500 HB Nijmegen 
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