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Beste mensen, 
 
Allereerst een hartelijk welkom aan u allen. Dat welkom is bestemd voor degenen die 
vanmorgen in de kerk zijn, maar ook voor degenen die met ons meekijken en luisteren via 
internet. De voorganger is dominee Bos uit Doetinchem, ook hem heten wij hartelijk welkom 
in ons midden. Wij wensen elkaar een heel gezegende en hopelijk inspirerende dienst toe! 
 
De afgelopen week ben ik benaderd door de heer Gökmen uit Dieren. Meneer Gökmen was 
jarenlang voorzitter van het moskeebestuur. Zijn broer is momenteel druk doende met een 
promotie-onderzoek. Het thema is de vraag naar de integratie van moslims in onze 
samenleving. Daarvoor heeft hij een enquêtelijst opgesteld. Nu is hij echter op zoek naar 
mensen die deze lijst willen invullen. Bij onze scriba, Joke Hoevers, is een link verkrijgbaar 
naar de (beveiligde) vragenlijst. U kunt hem anoniem invullen. Ik doe nadrukkelijk een 
beroep op u om Joke een mail te sturen voor de link. Voor het slagen van dit onderzoek is 
het nodig dat velen hem van informatie voorzien. Doet u mee? Ik heb mijn lijst al ingevuld. 
Het e-mailadres van onze scriba luidt: scriba@pkndieren.nl  
 
Als u dit leest, is mijn vakantie ingegaan. Ons huis zal bewoond zijn, wijzelf hopen af te 
reizen naar onze plek in Normandië. Ik zal worden vervangen door mijn collega Meinie 
Visser, haar gegevens vindt u hieronder vermeld. Mocht het zo zijn, dat er (te) veel op haar 
afkomt, dan is ds. Deodaat van der Boon uit Hummelo haar achterwacht. Ik wens u allen een 
goede zomerperiode toe. Voor degenen die eropuit gaan: goede tijd en kom veilig thuis. Voor 
degenen die thuis blijven: fijne zomerperiode en alle goeds! Wij hopen elkaar weer terug te 
zien na 15 augustus. 
 
Met een hartelijke groet aan u allen, mede namens mijn beide collega’s, 
ds. Frans Ort 
 
 
Na drie weken in de lappenmand te hebben gezeten heb ik mijn werk afgelopen week 
gelukkig weer kunnen oppakken. Een ervaring rijker: wat is gordelroos een nare aandoening! 
Maar wat was het hartverwarmend dat er vanuit de gemeente zo werd meegeleefd. Daarom 
langs deze weg hartelijk dank voor de bloemen en alle kaarten en bemoedigende woorden 
die ik mocht ontvangen. Het heeft me goed gedaan. 
Collega ds. Frans Ort is met vakantie van 17 juli t/m 15 augustus. Voor dringende pastorale 
zaken kunt u een beroep doen op ouderenpastor Meinie Visser, tel. 0316-280828 of 06-
10436520. We wensen Frans en zijn vrouw Jolande een fijne vakantie toe. 
 
Meinie Visser, ouderenpastor 
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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 

 

 

De bloemen uit deze dienst gaan als groet van ons allen naar: 
de heer en mevrouw Dijkstra, Admiraal Helfrichlaan 8A en naar 
Hans en Alexandra Bouman uit de Eduard van Beinumlaan 15 zij  hebben de afgelopen tijd 
slecht nieuws gehad. Omdat wij verwachten dat er vele bloemen bij hen bezorgd zullen worden, 
is er een groet namens ons allen gebracht in de vorm van een boekje om hen te steunen. 

 
Agenda (locatie Ontmoetingskerk (tenzij anders vermeld): 

 vr. 23 juli Kerkmarkt 10.00 - 11.30 uur buiten en/of binnen Ontmoetingskerk 

 

 

 
Geen vakantie voor de Kerkmarkt 
 
De markt begint op vrijdag 16 juli as, en wordt 10 weken lang elke 
vrijdagmorgen gehouden van 10.00 – 11.30 uur in/bij de 
Ontmoetingskerk in Dieren. 
Voor een gezellig uitje dicht bij huis is dit een leuk idee. Kom eens een 
kijkje nemen; de koffie staat klaar met iets lekkers erbij. Het is altijd 
reuze gezellig en iedereen is van harte welkom. 
De leveranciers kunnen hun spullen vanaf 9.30 uur aanleveren; we 
kijken nu al uit naar wat het aanbod is: groente, fruit, bloemen, jam, en 
lekkers bij de koffie of voor de verkoop. Van de molen uit Bronkhorst 
worden te koop aangeboden: muesli, pannenkoekmix, kruidkoekmix en 
honing; als extra dit jaar ook citroen-mascarpone mix te koop. 

 
Heeft iemand nog meer suggesties voor de verkoop? Laat het ons weten. 
De opbrengst van de Kerkmarkt is bestemd voor ons project in Colombia: ‘Onderwijs voor 

werkende kinderen in Colombia’, met name in Bogota. Meer informatie vindt u iedere maand in 

Kerknieuws. 

Cadeaubonnen à € 7,50, te besteden op de Kerkmarkt, zijn te verkrijgen bij Christine Schellevis 

op de markt of via e-mail: kerkinactie@pkndieren.nl of tel. 421510. Leuk om iemand cadeau te 

doen en uit te nodigen voor de markt. 

We hopen velen van jullie weer te ontmoeten. 

We houden ons ook dit jaar weer aan de geldende coronamaatregelen. 

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