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Beste mensen, 
 
Vanmorgen is er een Anders Vierendienst. Naast het project van de kindernevendienst zullen we met interviews van 
(nu al uitgenodigde) gemeenteleden spreken over de veranderingen in je geloof. De traditionele preek is dan ook 
veranderd in een improvisatie rondom de vraag: ‘Ken ik U? Wie bent U dan?’ Omdat het 5 december is, is er een 
zekere kans dat de Goedheiligman ons ook komt bezoeken, maar of dat gebeuren gaat? Dat blijft nog even een 
verrassing. In elk geval hopen wij dat het een bijzondere dienst mag worden! 
 
Afgelopen week is het echtpaar Veenstra, Admiraal Helfrichlaan, weer thuisgekomen na een geruime 
revalidatieperiode in Intermezzo. We zijn met hen blij dat dit door voldoende herstel van mevrouw Veenstra weer 
mogelijk is.  
Mevrouw Alberts-Poorter, Talmastraat, is afgelopen week thuisgekomen uit het ziekenhuis. We wensen haar een 
voorspoedig verder herstel toe. 
 
De komende maand wordt overschaduwd door de onzekerheid rondom de verdergaande maatregelen rond het 
coronavirus. Het is bijna letterlijk ‘leven bij de week’. En gezien de velen die getroffen worden door het virus (ook 
wanneer zij zijn ingeënt), is het zeker noodzakelijk dat wij ons in de kerk ook aan de regels en maatregelen houden. 
Dat betekent dat we momenteel niet meer zingen; alleen delegaties van het Ontmoetingskoor zullen de 
gemeentezang verzorgen. Zo gauw er ‘nieuws’ is omtrent de aankomende diensten (avondmaal, afscheid van Willy 
Eenink, Kerstperiode) zullen we u daarvan op de hoogte stellen. 
 
Na de expositie van het werk van de Dierense kunstenaar Rob Bloemendaal is er een korte tussenexpositie van werk 
van mijn hand: het betreft een serie paintographs die ik de afgelopen maanden heb gemaakt. In de folder die erbij 
ligt, kunt u er meer over lezen. Ik hoop in elk geval dat u met plezier ernaar mag kijken. 
 
Met een hartelijke groet aan u allen, 
mede namens mijn beide collega’s, 
ds. Frans Ort 
 
De bloemen uit deze dienst gaan als groet van ons allen naar: 
mevr. Zwanet van Lenthe-Pastink, Eduard van Beinumlaan  
fam. Spaander, Admiraal Helfrichlaan 
 
1e collecte Kerk in Actie – Zending (Rwanda) 
Collecte voor kinderen met hiv in Rwanda 
Vandaag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Rwanda. Wat begon als een 
opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot 
een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv en 
kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op 
school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een 
zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen hoe ze kunnen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv 
besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je.  
Wij vragen u dit werk te steunen via de collecte vandaag. Hartelijk dank! Kerk in Actie 

 
Nieuw spaaractie voor kinderen in Colombia – Bogotá 
De hele maand december kunnen we bij Albert Heijn in Dieren de bonnen van het statiegeld 
sparen voor ons project in Colombia. Wie hieraan mee wil doen kan de statiegeldbonnen 
inleveren bij de lege flessen automaat in Albert Heijn te Dieren. Bij de inleverautomaat hangt een 
affiche met info over het project. 
Heel fijn dat Albert Heijn ons hierin steunt door deze actie mogelijk te maken. Ook is dit een 

goede manier om mee te werken aan het beperken van afval wat nog gerecycled kan worden. 
Daar doen we toch allemaal aan mee? 
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Kersttas 
Ook in 2021 is er een actie Kersttas.  
Wij zouden graag zien dat het anders was, 
maar ook dit jaar zijn er weer veel pakketten ingekocht 
en is er door veel mensen om een pakket verzocht. 
De pakketten worden in de gemeenten Rheden en Rozendaal uitgegeven 
aan mensen die van een minimum moeten leven. 
Dit extraatje wordt door hen zeer gewaardeerd 
zo heeft de enquête ons vorig jaar geleerd. 
In 2020 ontvingen wij van particulieren, kerken en fondsen voldoende poen 
waardoor wij het dit jaar weer op deze wijze durven doen. 
Maar wij willen u er wel op wijzen 
dat wij meer uitgeven door de gestegen prijzen. 
Maakt u alstublieft weer een bijdrage over naar onze bank 
dan zeggen wij u nu al vast: “Heel hartelijk dank”. 
Wij hopen dat de actie ook dit jaar zal slagen 
en wensen ook u hele fijne Advent- en Kerstdagen. 
 
Namens DIANA en Stichting Strak 
Hierbij nog de bankrekening voor het gemak 
NL 82 ABNA 0503231592 t.n.v. Stichting Strak 
 
Ontmoeting in een ander licht 
Pastoraat is een van de onderdelen in het Samen..Gaan proces. We kijken met de 
twee gemeenten hoe we pastoraal gezien het beste kunnen samenwerken. Pastoraat, omzien naar elkaar, werkt 
immers als cement in de gemeente. En hoe doen we dat nu, omzien naar elkaar en elkaar ontmoeten in deze 
coronatijd, met alle maatregelen en beperkingen?  
In deze adventstijd plaatsen we elke week een ideetje voor een ontmoeting of contactmoment, want we willen juist nu 
omzien naar elkaar. Voor de komende week nodigen we u uit om samen met iemand koffie te drinken na de dienst. In 
de kerk kan dat op het moment niet, maar thuis mogen we mensen uitnodigen. Niet te veel tegelijkertijd maar samen 
met iemand koffie drinken en de afstand in acht houden, kan wel. Vraag iemand na de dienst op de koffie met wie u 
graag napraat over de dienst. Een alternatief is om iemand op te bellen na de kerkdienst met wie u anders na de 
dienst ook wel eens een praatje maakte. Deze anders vieren dienst is vast het bespreken waard!  
Werkgroep Samen..Gaan pastoraat 
 
Koffieochtend 

 

 
 
Omdat op dit moment alle kerkelijke avondactiviteit is stopgezet tot nader order in 
verband met de avond lockdown, kunnen wij u mededelen dat de 14 daagse 
koffieochtend vanaf nu elke donderdagmorgen zal worden gehouden 
in de hal van de Ontmoetingskerk van 10.00 – 11.30 uur.  
Tevens zal er iemand van het pastoraat team aanwezig zijn.  
U bent van harte welkom. 
 
Team Koffieochtend 
 

 
 
Ik buurt mee 
We zijn bijna aan de € 3.000,-- en vóór 12 december moeten de cheques binnen 
zijn. Vergeten? Dan nu nog de laatste mogelijkheid. 
 

 
Agenda (locatie Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld) 
06-12                Redactie Kerknieuws 
07-12                Breed Moderamen 
09-12                Inloop koffieochtend 
 
 

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 

 


