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Beste mensen,  
Deze zondag staat in het teken van de vrede als onderdeel van de landelijke Vredesweek. Deze duurt van 
17 t/m 25 september en is gevuld met activiteiten waarin mensen worden uitgenodigd om samen te 
komen om het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden om te zetten in hoop. De oecumenische 
viering van vanochtend, georganiseerd door de Raad van Kerken Veluwezoom, wil daar een bijdrage aan 
leveren. Plaats van samenkomst is de Emmaüskerk. Voorgangers deze ochtend zijn diaken Ronald 
Heinen en ondergetekende. Het Ontmoetingskoor o.l.v. Wim de Jong verleent muzikale ondersteuning. 
Marieke Schimmel zal het zingen begeleiden op de piano. Er wordt geen kindernevendienst gehouden. 
We hopen op een bemoedigend samenzijn. 
 
Hartelijke groet, mede namens mijn collega’s, 
ouderenpastor Meinie Visser 
 
 
Collectes 
1ste collecte – Kerk in Actie zending Syrië  2de collecte – Plaatselijk Kerkenwerk 
 
1e collecte zondag 18 september 2022 Kerk in Actie Zending – Syrië 
Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten 
en zijn er veel veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil 
ondanks alles een baken van hoop blijven. 
Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, 
bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen 
van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk - het 
hart van de christelijke gemeenschap - betekent immers herstel van de hele 
samenleving en hoop voor de toekomst. 
Wij vragen u deze actie financieel te steunen. 
 

Opnieuw Geloven 
De uiterste aanmelddatum voor de gesprekskring Opnieuw Geloven is a.s. vrijdag 23 september. 
Informatie vindt u in het aug.-sept. nummer van Kerknieuws en in het Programma Kringenwerk 2022 – 
2023. Heeft u belangstelling meldt u zich dan aan bij Meinie Visser, m.visser@pkndieren.nl, 0316-280828. 
 
Orgelconcert in Ontmoetingskerk  
Gaan alle registers open a.s. zondagmiddag 18 september (vanmiddag)? Wie weet! De 
organisten van de Protestantse gemeente Dieren gaan veel verschillende mogelijkheden laten 
horen van het Reil-orgel in de Ontmoetingskerk te Dieren. Te horen zijn werken van o.a. Bach, 
Sweelinck en The Beatles. Ook klinken combinaties met zang en blokfluit. Het concert begint 
om 15.00 uur. Kaarten à 10 euro zijn aan de deur verkrijgbaar. De opbrengst is bestemd voor 
groot onderhoud van dit orgel door Orgelmakerij Reil. Na afloop is er gelegenheid om na te 
praten over het orgel waarbij de organisten ook toelichting kunnen geven. 

De geplande excursie naar de firma Reil in Heerde, het bedrijf dat in 1969/1970 ons kerkorgel 
heeft gebouwd, gaat helaas niet door.  
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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 

 

Bazaar 2022  
2 verzoeken: 

• We hebben mensen nodig die willen sjouwen op woensdagavond 5 oktober vanaf 19 uur. Dan komen de 
auto’s met spullen van de Villa (ons magazijn) en de spullen moeten dan uitgeladen worden en bij de juiste 
kraam worden neergezet. Echt zwaar werk dus. Wie kan helpen? Vertel het aan Tinus Pater, Paul Boer of 
iemand anders van de Bazaarcommissie. 

• Voor de bloemenkraam hebben we bloemen nodig en groen blad. Wie heeft rond 5 oktober nog mooi 
groengoed in de tuin staan? Zouden we daarvan mogen plukken? Gerda Meijer, coördinator van de 
Bloemenkraam zou dat graag horen. Of vertel het aan iemand van de Bazaarcommissie. 

Telefoonnummers: Tinus Pater 06 51836026, Paul Boer 0313-421301, Arien IJzerman 06 40740936 
 

 
Tuinwerkdag 

Op vrijdag 30 september a.s. willen we de tuin rondom de Ontmoetingskerk een najaarsbeurt geven. De week 

daarna is de bazaar, dan komen er veel gasten naar onze kerk en dan is het fijn als de tuin er weer netjes en 

opgeknapt bij ligt. Wie helpt er dit keer mee? 

We zijn aan het werk van half 10 tot ca. half 4. Maar 

uiteraard kun je ook alleen een uurtje meehelpen. Vele 

handen maken licht werk! We stemmen van te voren af 

hoe we het gaan aanpakken. 

Er zal die dag genoeg koffie, thee en fris zijn. En er is ook 

een lunch. 

 

Aanmelden kan bij Stef Nieuwland 

(wsnieuwland@upcmail.nl) of bij Jolanda Buitenhek 

(jol.buit@planet.nl) 

 

Kerkmarkt 
Op 16 september heeft de laatste kerkmarkt van dit jaar plaatsgevonden. 
De werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o. kijkt met heel veel plezier en trots terug op de afgelopen tijd. 
Dank en hulde aan alle vrijwilligers die ervoor hebben gezorgd dat het zo’n groot succes is geworden. Wij hebben 
met veel plezier gebruik gemaakt van de mooie kramen die we met velen bij elkaar hebben gespaard via de actie ‘Ik 
buurt mee”. 
Heel veel bezoekers wisten ons weer te vinden en er werd gezellig bijgebabbeld met een kopje koffie en iets lekkers. 
Bijna iedere week was alles uitverkocht. De opbrengst van de markt van 9 september is € 471,95. De totale 
opbrengst van de markt houden jullie nog van ons tegoed. 
 
 
Noodhulp overstromingen Pakistan 
Op 25 september tijdens de gezamenlijk dienst in de Petruskerk zal de derde 
collecte voor Kerk In Actie noodhulp zijn.In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in 
Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het 
gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn op dit moment 1000 
doden bekend. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op 
de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, 
en veel vee is verdronken. 
Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt 
honger, want de oogsten zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar 
partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te 
voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. 1700 gezinnen krijgen een 
voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee. 
 


