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Beste mensen, 
Allereerst heten wij u hartelijk welkom in én bij de dienst: zowel de kerkgangers als degenen die de dienst 
thuis meemaken, welkom! Dat welkom is ook bestemd voor de voorganger van vanmorgen, mijn collega 
Pijpers uit Zutphen. Wij hopen dat het een fijne en gezegende dienst mag zijn. 
Afgelopen week werden wij opgeschrikt met de ziekmelding van mijn collega Meinie Visser. Zij is getroffen 
door gordelroos en zal voorlopig haar werkzaamheden moeten stilleggen. Mocht u haar een kaartje willen 
sturen dan is haar adres: Melrose 23, 6922 BB  Duiven. Vanaf deze plek wensen wij allen haar heel veel 
sterkte toe en ook een voorspoedig herstel. Het zal u niet verbazen dat de bloemen onder meer naar haar 
zullen gaan. 
Afgelopen zondag hebben we de belijdenis van Daniël Kruk en Ruben Quik gevierd in een gezamenlijke 
dienst met onze buurgemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O.. Het was een feestelijke en 
bijzondere dienst. In de dienst lazen Daniël en Ruben ook hun elfjes voor die zij maakten als onderdeel 
van hun belijdenis. Ik laat ze hier volgen: ze zullen ook in het komende Kerknieuws nog een keer worden 
opgenomen. 
Met een hartelijke groet aan u allen 
ds. Frans Ort. 
 
                              Daniël Kruk:                                                                               Ruben Quik: 

                                  Hoop                                                                                            Geloof 
                           Geeft kracht                                                                                        Zingen 
                      In moeilijke tijden                                                                                Een verhaal 
                          Hij zal er altijd                                                                        Samen kunnen rouwen 
                                   Zijn                                                                                    Samen om te vieren 
                                                                                                                                      Geloof 
 
                                   Geloof                                                                                           Hoop                                                    
                              Brengt rust                                                                                          Licht 
                        Op drukke dagen                                                                                 in duisternis 
                     Voor altijd en overal                                                                         Een moment stilte 
                                  Kalmte                                                                           Denken aan wat komen komt 
                                                                                                                                         Hoop 
                                  Liefde                                                                                                     
                           Verbindt ons                                                                                       Liefde 
                     Vriend vijand vreemde                                                                           Samen                                                                                            
                       De taal die iedereen                                                                         Een schouder                                                                                                           
                                    voelt                                                                                   Aandacht voor elkaar 
                                                                                                                                  Dingen om te delen 
                                                                                                                                          Liefde 
                             
                         
                  
 
 
 
 
 
 
 

ZONDAGSBRIEF 



 
 
 
                                                        Kerkmarkt 2021 

Op vrijdag 16 juli a.s. start de eerste Kerkmarkt van 2021. 

Tien vrijdagen om jullie inkopen te komen doen voor ons project in Colombia: 

Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. Zie ook de informatie in Kerknieuws. 

Voor het meenemen van de koopwaren kunnen wij nog gebruiken, het liefst papieren 

zakken, maar plastic zakjes mag ook. Graag af te geven op de vrijdagen van de 

kerkmarkt. 

Cadeaubonnen a € 7,50, te besteden op de Kerkmarkt, zijn nu al te verkrijgen via 

Christine Schellevis, e-mail: kerkinactie@pkndieren.nl / tel. 521510. 

Wij kijken uit naar mooie, zonnige dagen voor de markt. 

Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o. Ria van Voorst, publiciteit 

 
 
 
 
Uitgave van de Protestantse gemeente te Dieren.  
Kopij voor de Zondagsbrief inleveren donderdag vóór 18.00 uur door te mailen naar: zondagsbrief@pkndieren.nl  
WebsiteOntmoetingskerk:www.pkndieren.nl 
Facebook Ontmoetingskerk: www.facebook.com/protestantsegemeente.dieren 

 
De bloemen uit deze dienst gaan als groet van ons allen naar: 
mevr. Meinie Visser uit Duiven en naar 
mevr. Mariët Kroese Zutphensestraatweg 
 
Agenda (locatie Ontmoetingskerk (tenzij anders vermeld): 
Geen opgave ontvangen 
 
                                                   Op weg naar “normaal” 
 
Afgelopen zaterdag 26 juni werden er veel versoepelingen doorgevoerd.  Voor de zondagse vieringen 
heeft dat de volgende consequenties: 

• Het maximale aantal gemeenteleden en medewerkers (nog wel op 1 ½ meter) is verhoogd naar 
100 personen.  

• Aanmelden via website of telefoon blijft noodzakelijk (80 gemeenteleden en 15 medewerkers).  
• Bij binnenkomst ontsmetten en controle op registratie.   
• Mondkapje is niet meer noodzakelijk. 
• Tijdens de dienst mag er weer gezongen worden. 
• Na de dienst is er weer koffie/thee drinken. 
• Vooralsnog blijven coördinatoren voor begeleiding van gemeenteleden aanwezig. 
•  

Het gaat gelukkig snel naar een situatie waarbij de kerkzaal weer vol mag stromen. Er zijn dus nu weer 
meer gemeenteleden welkom.  Meld u dus aan! 
Namens werkgroep ViC, Stef Nieuwland. 
 
                                                             Ermelogangers. 
 
Zoals gemeld in de vorige Zondagsbrief is er in Ermelo de komende week een vakantieweek voor een 
groep ouderen met lichte beperking. Zij houden deze zondag een dienst als start voor een ontspannen en 
gezellige week. De “vlag” staat als teken al op de tafel. 

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 
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