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   Zondag 03 juli 2022      
 

Beste mensen, 
 
Allereerst heten wij iedereen van harte welkom: zowel in de kerk als via het internet. Vanmorgen zal 

Johan Laurman worden bevestigd en gezegend als koster in ons midden. Daarom heten wij zijn familie en 

vrienden ook van harte welkom. Wij hopen dat u allen zich thuis mag voelen in ons midden. Centraal 

staan twee teksten deze morgen: het schitterende verhaal over Elia op de Horeb en de warme woorden 

uit de eerste Johannesbrief (“God is liefde”). Het is voor mezelf ook bijzonder om Johan op déze dag te 

mogen bevestigen: op 3 juli 1994 werd ik zelf bevestigd als predikant in Dieren (waar blijft de tijd?). Ik 

hoop van harte dat het een fijne en inspirerende dienst mag zijn. 

Ten aanzien van de dienst hebben wij een aantal belangrijke mededelingen. In de laatste 

kerkenraadsvergadering is er gesproken over het weer aantrekken van de coronapandemie. Daar hebben 

wij met elkaar een aantal zaken afgesproken. 

• Tijdens de dienst collecteren we voorlopig niet meer met collectezakken; aan de uitgang bevinden 

zich de mandjes waarin u uw gaven kunnen brengen. 

• Bij de uitgang zullen wij geen handen geven aan elkaar. Dat is bij een felicitatie aan het adres van 

Johan natuurlijk jammer, maar de ervaring leert dat we vele manieren hebben gevonden om onze 

felicitatie toch kracht bij te zetten met een gebaar… 

• En natuurlijk wijzen wij erop dat we bij voorkeur 1,5 meter uit elkaar kunnen blijven. 

 

Het wordt zomer en dan lijkt het alsof van alles in het kerkenwerk rustiger wordt, maar schijn bedriegt: er 

wordt volop gewerkt aan het proces rond Samen..Gaan, het vorming- en toerustingswerk wordt vorm 

gegeven, de beroepingscommissie heeft haar taken opgepakt,  er is een belijdenisgroep die vooruit werkt 

voor een zondag in oktober en zo meer. Vooral de laatste kring is een inspirerende zaak: we werken hard 

aan een serie belijdenissen en verhalen die we in oktober  willen uitspreken. 

De vakantie van onze collega Meinie Visser loopt dit weekend weer ten einde. Wij hopen dat ze een 

goede tijd gehad heeft en met frisse moed weer kan starten in ons midden! 

Met een hartelijke groet aan u allen, mede namens mijn collega’s, 

ds. Frans Ort. 

Bloemengroet 

De  bloemen gaan deze zondag naar drie plaatsen: er gaat een bos naar de heer en mevrouw Jan en 

Jannie Hissink, naar Johan en Annerieke Laurman en naar een van onze gemeenteleden. 

 
Collectes: 
1ste collecte: Kerk in Aktie (zie achterzijde) 

2de collecte: Plaatselijk Kerkenwerk.  
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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 

 

Kerk in Actie/Werelddiaconaat – India 

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en 
buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een 
Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het 
onderdrukkende  
kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na 
schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen 

ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het 
verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen om zo samen met kinderen en ouders de armoede 
te doorbreken. Willen jullie meehelpen door je gift? 

 
Officiële opening Kerkmarkt in/bij Ontmoetingskerk 
Op vrijdag 15 juli a.s. om 10.00 uur komt wethouder Klomberg onze Kerkmarkt openen. 
Omdat we mooie kraampjes hebben kunnen aanschaffen via de actie ‘Ik buurt mee’, 
georganiseerd de gemeente Rheden, willen we het deze keer officieel doen. Iedereen is 
van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. 
Wil je meewerken aan de markt bijvoorbeeld door inleveren van groente en fruit etc. dan 
even contact opnemen met Christine Schellevis, tel. 421510 / e-mail: 
kerkinactie@pkndieren.nl; zij kan meer info verstrekken en je verder doorverwijzen. 
We houden ons ook zeker aanbevolen voor zelfgemaakte jam voor de verkoop en koek/gebak voor bij de 
koffie. Aanleveren van de materialen op de vrijdag vanaf 9.30 uur. 
Wij hebben er weer zin in, jullie ook? Voor meer informatie, zie het laatste kerkblad. 
Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o. 
 
Middaggebed 
Vrijdag 1 juli om 15.00 uur wordt er een middaggebed gehouden buiten bij of binnen in de Boskapel in 
Laag Soeren, geïnspireerd op de vieringen in Taizé. In de stilte hoor je het suizen van de wind en wordt je 
stil van binnen. Kom je ook? Meer informatie bij: Ariënne Scholten 0313-450007/ 06-30255560  

 
Vakantietas 2022. 
Net als in 2021 worden ook dit jaar weer Vakantietassen uitgereikt aan basisschoolkinderen uit gezinnen 
met een smalle beurs in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Ook zal er overlegd worden met het COA 
over een Vakantietas voor de Oekraïense kinderen die in de gemeenten Rheden en Rozendaal worden 
opgevang. De Vakantietas wordt georganiseerd door de kerken binnen DIANA.Voor de vakantietassen 
vragen wij nog nieuwe kleurboeken, stiften en kleurpotloden van onze gemeenteleden. Wij zullen in de 
kerk dozen neerzetten waar ze ingelegd kunnen worden. Op zondag 10 juli tijdens de gezamenlijke 
kerkdienst in Spankeren is de eerste collecte bestemd voor de Vakantietas. 
Wij hopen met de Vakantietas weer vele kinderen blij te maken met spullen die de  zomervakantie tot een 
feest kunnen maken. 
Mede namens al die kinderen hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Uw Diaconie, lid van DIANA,Gerrie Vervelde en Joop Schellevis  Tel: 0313-42151 

 

 

 

 

 

 

 

Inloopkoffieochtend. 
Donderdagmorgen 07 juli 2022, 10.00 – 11.30 uur (zie poster  


