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Beste mensen, 
Allereerst heel hartelijk welkom in deze dienst waar ds. J.B. Quik-Verweij uit Heelsum voorgaat in een 
avondsmaalsviering. Dit welkom is voor degenen hier aanwezig en voor de mensen die deze dienst via 
internet bekijken en beluisteren.  
 
Avondmaalsviering 
Omdat de maatregelen verder versoepeld zijn, is er ook een terugkeer mogelijk van onze vertrouwde 
lopende viering. We komen dus weer naar voren en ontvangen brood van de voorganger en de ouderling. 
De diakenen delen in kleine bekertjes het druivensap uit. Ook hier hopen wij weer op een goede viering 
van het avondmaal! 
 
Hartelijke groet, mede namens ds. Frans Ort, Meinie Visser en Jantine Groenewold 
Rini van Dijkhuizen 
 
 
Jeugdkerk 
Vandaag is er tijdens de dienst weer jeugdkerk.   
 
De bloemen uit deze dienst gaan als groet van ons allen naar: 
Klaske Eenink aan de Willem Landrélaan 
Rennie Boelens uit Westervoort (de bloemen zijn daar deze week bezorgd). 
 
 
Samen..Gaan Nieuwsbrief 
De eerste nieuwsbrief heeft u als het goed is ontvangen bij het kerknieuws van november. Wij willen de 
nieuwsbrief zoveel mogelijk digitaal versturen en daarom verzoeken wij u een e-mailadres door te geven 
op: samengaan.dierenspankeren@gmail.com. Voor de mensen die geen e-mailadres hebben blijft de 
nieuwsbrief op papier beschikbaar.  
Mocht u de eerste nieuwsbrief niet hebben ontvangen, maar deze graag inzien, dan kunt u contact 
opnemen met Rini van Dijkhuizen communicatie@pkndieren.nl of 06-30618049 

 
Zondag 31 oktober: Extra deurcollecte 
Deze keer is er een derde collecte aan de deur. Deze is bestemd voor het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap. Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Hun missie is dat iedereen wereldwijd de Bijbel kan 
ontdekken, ervaren en doorgeven. Het NBG vertaalt en verspreidt de Bijbel. 
 
Opvolger Willy Eenink 
Wij zijn blij te kunnen melden dat in de opvolging van Willy Eenink is voorzien. 
Vanaf 1 december zal Johan Laurman geleidelijk de rol van koster-beheerder van Willy gaan overnemen. 
Aangezien Willy enkele weken later afscheid neemt is een soepele overdracht mogelijk en kan er samen 
met de hulpkosters gewerkt worden aan de invulling per 1 januari 2022. Dit laatste is nog een uitdaging 
want voor Johan is het een 50% baan en met het toenemend gebruik van de Ontmoetingskerk moeten de 
resterende uren wel ingevuld worden. Johan is 54 jaar en woont met zijn gezin in Rheden en zal zich zelf 
later nader introduceren. 
Namens Commissie opvolging koster, 
Stef Nieuwland 
 
 
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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Fruitbakjes bestellen 
U kunt weer een fruitbakje bestellen. De opbrengst is voor ons project 
in Colombia: Stichting Kleine Arbeider. Verdere info staat in het 
kerknieuws. 
U kunt uw naam op de intekenlijst schrijven die in de kerk ligt op 
zondag 24 en 31 oktober. Of u kunt bestellen via 
nynke.reinders@gmail.com 
U kunt op zondag 14 november de bakjes na de dienst ophalen.  
Mocht dit lastig zijn dan graag contact opnemen met mij tel: 
0640920083 of nynke.reinders@gmail.com 

Ik buurt mee 
Eind oktober worden de ‘Ik buurt mee’ cheques door de gemeente Rheden verspreid. Wilt u voor onze 
doelen meesparen? Vanaf zondag 31 oktober tot ± 1 december kunnen de cheques in de bus op de 
leestafel in de Ontmoetingskerk gedeponeerd. Ook in de Petruskerk Spankeren is een inzamelpunt. 
Verdere inleveradressen zijn: 
-Hennie Jensen, Het Bastion 32, Dieren 
-Elly en Gert-Jan Meijer, Olmenhof 9, Dieren  
-Christine Schellevis, H.B.Buyslaan 4, Dieren. 
Wij sparen voor ‘Verrassing Vakantietassen 2022’ voor kinderen van minder draagkrachtige ouders en 
voor kramen voor onze Kerkmarkt om de producten en medewerkers te beschermen tegen zon en regen.  
De Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o. rekent op uw aller medewerking 
 
Colombia maaltijd vrijdag 19 november 2021 - Ontmoetingskerk 
Intekenlijsten liggen in de hal van de Ontmoetingskerk en de Petruskerk. 
De opbrengst is bestemd voor ons project in Colombia. 
Wees er snel bij want vol = vol.  
Wij vragen vriendelijk om bij deelname contant te betalen. 
We ontvangen u graag op 19 november a.s. Werkgroep Kerk in Actie 
Voor meer informatie zie de kerkbladen 
 
Kliederkerk 
Op zondag 7 november blazen we de Kliederkerk, voorheen Messy 
Church, ná coronatijd weer nieuw leven in!  
Samen eten, samen ontdekken, samen vieren: welkom tussen 15.00 en 17.00 uur. 
'Wat eten we vandaag?' is het thema. Het woestijnverhaal uit de Bijbel staat centraal. 
We zoeken nog vrijwilligers om deze middag mee te helpen! Denk aan het voorbereiden van de maaltijd 
en meehelpen bij de activiteiten. 
Enthousiast? Meld je bij Lea de Vries of Caroline  Koers, die beide vandaag aanwezig zijn. 

 
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 liggen er papieren exemplaren in de hal van de kerk 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) 
27-10  19.45 uur  Gemeenteavond 
 
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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