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Beste mensen,  
Goedemorgen, welkom allemaal. Dat welkom is voor degenen die in de kerk aanwezig zijn én voor hen die 
via internet de dienst meebeleven. Op deze vierde zondag van de herfst mogen we ds B. Grandia uit 
Doesburg begroeten als voorganger in deze viering. Wij wensen elkaar een heel gezegende en 
inspirerende dienst toe! 
Nu de coronamaatregelen weer wat soepeler zijn en onze kerk ook weer min of meer normaal bezocht 
wordt, heeft de commissie Kunst in de Kerk (K.I.K.) weer een expositie verzorgd. Ditmaal is het werk van 
de Dierense kunstenaar Rob Bloemendaal. Bij de schilderijen hoort ook een korte uitleg, u kunt een folder 
meenemen: zij liggen rechts van de schilderijen op de kleine tafel tegenover de Blauwe Zaal. Wij wensen u 
veel kijkplezier: de schilderijen zijn gelaagd genoeg om een langere beschouwing te rechtvaardigen. 
 
De bloemen uit deze dienst gaan als groet van ons allen naar: 
mevr. Gerda Meijer, Regina van Geunshof, Ellecom 
mevr. Abby Derksen, Cornelis Dopperlaan 
 
We Blikken Terug...... 
Zondag 17 oktober blikken we terug  op het afscheid van ds. Kees Bochanen op zondag 13 juni j.l. 
Het Studio team heeft op die dag heel veel opnames gemaakt en een gedeelte daarvan wordt vertoont 
aansluitend aan de dienst en het koffiedrinken. 
Wat het extra leuk maakt is dat Kees er zelf bij zal zijn! Hij heeft 17 oktober dienst in Doesburg en komt 
daarna naar de Ontmoetingskerk. Hij krijgt dan ook het fotoboek dat als herinnering aan de "happening" 
gemaakt is.Iedereen is van harte uitgenodigd dit alles mee te maken. 
Hoort zegt het voort ! 
Namens de werkgroepleden "Afscheid Kees Bochanen" : Jolanda Buitenhek, Tinus Pater, Lea de Vries en 
Hennie Jensen. 
 
Amnesty International schrijfactie 
Het is mogelijk om brieven te ondertekenen. Deze brieven vindt u als bijlage bij deze zondagsbrief van 10 
oktober. 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 17 oktober 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 brieven betreffen de volgende situaties: 

• Burundi – advocaat krijgt onterecht 5 jaar cel. 

• Cambodja – milieuactivisten achter de tralies. 

• Egypte – absurde aanklachten tegen oppositieleden. 
 
Thema avond over schuldgevoel “Schuld die blijft schuren”  
Zonder terug te vallen op oude dogma’s , schuld toch serieus nemen door Jos van der Leur en Jacques 
Vos. 
Zondag17 oktober aanvang 20.00 uur in de Ontmoetingskerk 
Werkgroep Geloof en Maatschappij 
 
 
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 
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Ik buurt mee cheques 
De Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o. vaagt 
iedereen om de “Ik buurt mee cheques” met ons te sparen voor 
‘Verrassing Vakantietassen 2022’ voor kinderen van minder 
draagkrachtige ouders en voor kramen voor onze Kerkmarkt om 
de producten te beschermen tegen zon en regen.  
Bestem uw cheque voor onze actie en attendeer bekenden 

(familie / buren / bekenden) op dit goede doel. Ook cheques die zijn verspreid in eerdere jaren mogen 
ingeleverd worden. De inleveradressen worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de bekende kanalen. 
Wij rekenen op u allemaal!!! Namens de werkgroep hartelijk dank. 
Ria van Voorst-Lockhorst, tel. 0313-413010 / email: v.voorst1@kpnplanet.nl 
 
Berichtje van kleine rainbow uit Colombia 29 sep 2021 
Op zondag 3 oktober is de informatie op de beamer getoond in de kerk en in 
kerknieuws zal hierover worden gepubliceerd. De kindernevendienst gaat zelfs een 
brief schrijven naar Colombia aan onze Rainbowduif. 
We horen vast weer verder. 
 
Groene kerken en moskeeën 
Zorg voor de schepping gaat ons allen aan. In Nederland zijn er al vele Groene Kerken en Moskeeën die 
zich inzetten voor een duurzame wereld. Daarbij kunnen we beginnen in onze directe omgeving. Ook om 
onze moskeeën en kerken. 
Binnen kerk- en moskeemuren spreken we over pluriformiteit. Buiten de muren over biodiversiteit. 
 In het kader van de “Week van de Duurzaamheid” van  8 t/m 16 oktober 2021 zal vanuit Kerk in Aktie 
aandacht besteed worden aan de buitenruimte (tuin) van de kerken en moskeeën.  
Met elkaar kijken we wat is biodiversiteit, wat is nu te vinden in onze tuinen, en hoe kunnen we de 
diversiteit vergroten. Kunnen we wat binnen gesproken wordt verbinden met wat er buiten staat. We 
denken dan aan symboliek, maar ook aan soorten planten en dieren. Een lid van de Ontmoetingskerk en 
ecoloog zal ons daarover vertellen en, als het mogelijk is qua weer, buiten laten zien wat er te vinden is. 
De bijeenkomst is op 16 oktober om 15.00 uur in de Ontmoetingskerk, Admiraal Helfrichlaan 54. Ieder is 
van harte welkom en als u ideeën heeft over dit thema, horen wij dat graag op 16 oktober a.s. 
Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o.  
 

Uitnodiging Gemeenteavond 
Woensdag 27 oktober 2021 Ontmoetingskerk – 19.45 uur  (inloop vanaf 19.30)  
Deze zal in het teken staan van 'Nieuwe wegen in het pastoraat'.  het 
omdenkproces van de pastores, en we praten u bij over de voortgang van het 
fusie-traject met de HG Spankeren/Laag-Soeren/DNO.  
Als u wilt kunt u het rapport  “Nieuwe wegen in het pastoraat” digitaal opvragen 
bij de scriba. 
Mailen of opvragen via: scriba@pkndieren.nl. Ook zullen er exemplaren bij de 
kerk liggen om mee te nemen. 
We zijn heel benieuwd naar uw mening.  Daarom hopen we u te ontmoeten op 
27 oktober!  
Van harte welkom. Namens de kerkenraad, 
 
Bert en Edith de Lange 
 

 
Agenda (locatie Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld) 
12-10  19.30 uur  Breed Moderamen 
16-10  15.00 uur  bijeenkomst Groene kerken en moskeeën 
17-10  20.00 uur  thema-avond werkgroep Geloof en Maatschappij 
 

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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