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VOORWOORD 
 
 
Dit boekje geeft informatie over de mensen die een rol vervullen binnen onze 
wijkgemeente. Daarnaast geeft dit boekje u de kans deel te nemen aan 
activiteiten die worden georganiseerd voor iedereen die daar belangstelling 
voor heeft. Juist door ook deel te nemen aan de activiteiten die er naast de 
zondagse kerkdienst worden gehouden, ontstaat verbinding tussen mensen. 
Er ontstaat ruimte voor onderling persoonlijk contact. Deze verbinding draagt 
bij aan het ‘thuis voelen‘  binnen onze wijkgemeente. 
 
Naast de informatie in het boekje kunt u steeds de actuele informatie vinden 
op onze website (http://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/ ).  Onze 
Ontmoetingskerk is ook op Facebook te vinden. We hopen dat u op deze 
manier optimaal op de hoogte kunt blijven van de belangrijkste activiteiten en 
gebeurtenissen in en rond onze wijkgemeente. 
 
Namens de kerkenraad, 
 
Jeanette Warmels, 
voorzitter wijkkerkenraad 
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WIE ZIJN WIJ? 
 
Toen in 1966 de wijk Sterrenburg ontstond, ontstond er ook een Hervormde 
wijkgemeente rondom de Morgensterkerk (inmiddels staat op die plaats een 
woonvoorziening voor mensen met een beperking) en een Gereformeerde 
wijkgemeente rondom de Ontmoetingskerk. Al jaren geleden zijn beide 
wijkgemeenten samengegaan en vormen nu de Protestantse wijkgemeente 
Sterrenburg. 
Onze wijkgemeente behoort bij de Protestantse gemeente Dordrecht-
Dubbeldam waartoe ook de Wilhelminakerk-Petruskapel, de Wijnstok en de 
Bron behoren. 
Waar nodig en mogelijk wordt goed samengewerkt, ook met de 
wijkgemeenten die bij de Hervormde Gemeente Dordrecht horen. Er is een 
gemeenschappelijk kerkblad (Kerk op Dordt) en een overkoepelende website 
(www.pkn-dordrecht.nl).  

 
 
 
ADRESGEGEVENS ONTMOETINGSKERK 
 
Slangenburg 3 
3328 DN  Dordrecht 
Telefoon: 078 6175175 
De bushalte voor de deur van de kerkgebouw is het eindpunt van de lijnen 5 
en 7. 
 
Wijkpredikant 

ds. Kees Streefkerk, telefoon (078) 8436368 
streefkerk@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 

Koster 
 Leo Simpelaar, telefoon 06 3734 5185 
 koster@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
 
  

http://www.pkn-dordrecht.nl/
mailto:streefkerk@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:koster@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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ALLES RONDOM DE EREDIENST 
 
Elke zondag om 10.00 uur is er in de Ontmoetingskerk een kerkdienst. 
In de kerkzaal is een ringleiding voor slechthorenden aanwezig. 
Zoveel mogelijk wordt het oecumenisch leesrooster gevolgd en wordt er 
gezongen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk”. 
Tijdens de eredienst wordt gebruik gemaakt van een beamer ter 
ondersteuning van de te zingen liederen. De gemeentezang wordt begeleid 
door 1 van onze 2 vaste organisten: Marcus van Driel en Myong-hee Chon. 
 
Oppasdienst 
Iedere zondagmorgen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
Een kwartier voor aanvang van de dienst kunnen de kinderen naar de 
oppasruimte op de 1e verdieping van het kerkgebouw gebracht worden. 

Info: oppasdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 

Kinderdienst 
Iedere zondag voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Aan de hand van de bladen “Kind op zondag” en “Bonnefooi” wordt op een 
begrijpelijke manier het thema van de zondag aan de kinderen verteld. 
In de advents- en 40 dagentijd werken we met een speciaal project; hieraan 
wordt ook in de kerkdienst aandacht besteed. 
 Info: kinderdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Tienerdienst 
1x per 2 weken, met uitzondering van de schoolvakanties.  
De data worden vermeld in het kerkblad en op de website. 
De tienerdienst is voor jongeren vanaf 12 jaar. Er is een gesprek of een andere 
werkvorm over het Bijbelgedeelte van de kerkdienst. 
 
Jongerenvieringen 
Vier maal per kalenderjaar. 
Twee keer per jaar wordt de dienst begeleid door een band of koor en twee 
keer per jaar door onze eigen organist/pianist.  

Info: jongerenvieringen@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Voorbedenboek 
Bij de ingang van de kerkzaal ligt een voorbedenboek. Hierin kunnen 
kerkgangers intenties aangeven voor de gebeden. 

mailto:oppasdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:kinderdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:jongerenvieringen@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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Liturgische schikking 
In de Adventstijd, de Veertigdagentijd en op kerkelijke feest- en gedenkdagen 
wordt een schikking verzorgd, waarin met allerlei materialen, bloemen, 
planten, vormen en kleuren het thema van die zondag wordt verbeeld.  
 Info: liturgische-schikking@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

Bloemengroet 

De bloemen van de liturgische tafel gaan na afloop van de dienst naar een 
gemeentelid. Bij de ingang van de kerkzaal ligt een daarbij behorende 
kaart, waarop kerkgangers hun naam kunnen schrijven. 

Info: bloemengroet@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
tevens meldadres voor namen van zieken die een ruggensteuntje nodig 
hebben. 

 
Koffie drinken 
Voor en na de kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. In de 
ontmoetingsruimte wordt koffie en thee geschonken. Voor de kinderen is er 
na de dienst een glas limonade (boven in het barretje).  
 
Meeleefbord 
Bij de ingang van de kerkzaal bevindt zich een prikbord. Geboortekaartjes, 
trouwkaarten en berichten van overlijden kunnen daar worden opgehangen. 
 
Zondagsbrief 
Bij binnenkomst op zondagmorgen ontvangt u een zondagsbrief. Daarop vindt 
u de orde van dienst. Zie verder bij communicatie/informatie. 
 
Autodienst 
Iedere zondag brengen chauffeurs gemeenteleden, die niet zelfstandig naar 
de kerk kunnen naar de kerk. 
Als u van deze dienst gebruik wilt maken kunt u zich opgeven bij: 
 autodienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

 
 
  

mailto:bloemengroet@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:autodienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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Beluisteren van kerkdiensten 
In de Ontmoetingskerk is een ringleiding aanwezig. 
De diensten in de Ontmoetingskerk kunnen op het internet gevolgd worden 
via onderstaande link: http://www.kerkomroep.nl Vul op de gevonden pagina 
in: Ontmoetingskerk Dordrecht. 

U kunt ook gebruik maken van een kerkwebradio. Dit is een kastje dat op 
een vaste telefoonlijn wordt aangesloten. Het kastje kun je huren voor 
€12,50 per maand. Dit is met name handig voor de mensen die geen 
internetaansluiting hebben. Alle andere gegevens kunt u vinden op de 
website van de Ontmoetingskerk (https://www.ontmoetingskerk-
dordrecht.nl). 
 Info: kerkomroep@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 

BIJZONDERE DIENSTEN 
Naast de zondagse erediensten worden diensten gehouden op kerstavond, 
eerste kerstdag en oudjaarsavond. 
Tijdens de advents- en 40 dagentijd zijn er zondagsmiddags om 17.00 uur 
vespers.  
Tijdens de Stille Week zijn er op maandag, dinsdag en woensdag om 19.30 uur 
vespers en op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vinden vanaf 
19.30 uur vieringen rondom de 3 dagen van Pasen plaats.  
 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november, gedenken wij 
leden van onze gemeente die in de afgelopen 12 maanden zijn overleden. 
Nabestaanden worden persoonlijk uitgenodigd deze dienst bij te wonen. 
Hiernaast wordt aan ieder de gelegenheid geboden om in een rustige ruimte 
een kaarsje te branden ter herinnering aan geliefden of dierbaren die niet in 
de dienst genoemd worden. Dit kan op zaterdag voorafgaand aan de dienst 
tijdens het Inloophuis (tussen 14.00 en 16.00 uur) en op zondag voor en na de 
kerkdienst. 
 

Heilig Avondmaal 
Ongeveer eens per twee maanden wordt in de Ontmoetingskerk de Maaltijd 
van de Heer gevierd. De data voor de vieringen worden tijdig bekend gemaakt 
in het kerkblad. Op Witte Donderdag vindt ook de Maaltijd van de Heer plaats. 
Iedereen (ook kinderen) is welkom om mee te delen in het brood en de wijn of 
het druivensap.  

http://www.kerkomroep.nl/
mailto:kerkomroep@ontmoetingskerk-dordrecht.nl


7 

Op aanvraag bij een diaken of predikant kan desgewenst een eenvoudige 
viering van de Maaltijd van de Heer aan huis worden gehouden. 

 Info: diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

Heilige Doop 
Door de bediening van de doop worden mensen opgenomen in de gemeente 
van Christus. De doop kan worden aangevraagd via contactpersoon, ouderling 
of wijkpredikant. De predikant heeft voorafgaande aan de bediening van de 
doop één of meer gesprekken met de (ouders van de) dopelingen. De datum 
van de doop wordt in overleg met de predikant vastgesteld. 

Huwelijksinzegening 
De kerkelijke inzegening van een huwelijk kan worden aangevraagd bij de 
wijkpredikant. 

Uitvaartdienst 
Voorafgaande aan een begrafenis of crematie kan in de Ontmoetingskerk of 
elders een uitvaartdienst worden gehouden. Hiervoor kan contact worden 
opgenomen met de wijkpredikant. Na het overlijden van een lid van onze 
gemeente is er in de eerstvolgende zondagmorgendienst voorafgaande aan de 
gebeden een moment van gedachtenis. 
 
Peuter- en kleuterviering “Kerk-op-Schoot” 
2 maal per jaar op zondagmiddag van 15.30 tot ca. 16.00 uur. De exacte data 
worden in het kerkblad of op de website vermeld. 
De Kerk-op-Schoot vieringen zijn speciaal bedoeld voor kinderen van ongeveer 
3 tot 6 jaar. Er wordt gezongen, gebeden en een Bijbelverhaal verteld. Na de 
viering is er limonade en koffie of thee. 

Info: kerkopschoot@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Werkgroep Eredienst 
De Werkgroep Eredienst coördineert alles wat met vieringen in de kerk te 
maken heeft. 
 Info: werkgroeperedienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  
 
 
 
 
  

mailto:diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:kerkopschoot@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:werkgroeperedienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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ORGANISATIEGEGEVENS 
 
Kerkenraad 
De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters 
en de predikanten. Het moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit de 
voorzitter, de scriba, penningmeester, een ouderling, een diaken en de 
predikanten. Afwisselend is er iedere maand een vergadering van 
moderamen, kleine kerkenraad (moderamen en enkele leden van de 
kerkenraad) of voltallige kerkenraad. 
 Info: scriba@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Taakgroep Pastoraat 
De Taakgroep Pastoraat is door de kerkenraad belast met de uitvoering van de 
organisatie van het pastoraat passend binnen de mogelijkheden van de 
wijkgemeente. Daartoe is Sterrenburg in vier delen gedeeld met de namen, 
Noordoost, - Zuidoost-, Zuidwest- en Noordwestkwartier. Elk kwartier heeft 
een coördinator. De coördinatoren organiseren twee keer per jaar een overleg 
tussen alle pastorale werkers in het kwartier. Verder zorgen zij ervoor dat 
wijzigingen in het ledenbestand worden verwerkt, gecontroleerd en 
gecorrigeerd en aan de wijkadministrateur worden gemeld. De 
contactpersonen brengen de wijkbrieven en verjaardagskaarten aan huis en 
helpen mee aan de actie Kerkbalans. Zij verwelkomen leden die nieuw zijn in 
onze wijkgemeente en bij geboorte van een kind brengen zij en een 
‘kraambezoek’. Contactpersonen vormen, door dit geregeld contact met de 
leden, een schakel tussen de leden, ouderlingen, pastoraal werkers en 
predikant.  
De coördinatoren vormen samen met de predikant, een secretaris en een 
vrijgesteld voorzitter de Taakgroep Pastoraat (TGP). De voorzitter is lid van de 
kerkenraad en tevens coördinator voorkeursleden buiten de wijk. De TGP 
vergadert vier tot vijf maal per jaar. De verslagen worden ter informatie aan 
de kerkenraad gezonden. In juni is er een overleg met alle contactpersonen uit 
de kwartieren.  
 info: taakgroep-pastoraat@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

 
Contactpersonen / verjaardaggroet 
Een grote groep contactpersonen onderhouden het contact met 
gemeenteleden en vormen zo een belangrijke schakel naar ouderlingen, 
pastorale medewerkers en predikanten. Zij brengen (als dit bekend is) een 
attentie bij geboorte en bij 40-, 50-, 60- en 65-jarige huwelijksjubilea. Nieuw-

mailto:scriba@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:taakgroep-pastoraat@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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ingekomenen worden eerst bezocht door de coördinatoren. Zij heten hen 
welkom en bieden informatie over de kerk aan. Zij geven dit contact door aan 
hun contactpersonen. De contactpersonen bezorgen de Wijkbrief, helpen mee 
aan de actie Kerkbalans en bezoeken zieke en oudere gemeenteleden. Ook 
bezorgen zij een verjaardaggroet bij jarige gemeenteleden.  

 Info: taakgroep-pastoraat@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

 
Diaconale taken 
De diakenen hebben als taak: 
- het verzorgen van de collectes tijdens de eredienst; een ouderling en 2 

collectanten helpen daarbij. Via de zondagsbrief of folders wordt 
bekendheid gegeven aan de collectedoelen. 

- In de 40-dagentijd in de eredienst aandacht besteden aan een door de 
diaconie gekozen project, een bijdrage leveren aan de liturgie en het 
organiseren van een sobere maaltijd op Aswoensdag. 

- het organiseren van het Heilig Avondmaal in de Ontmoetingskerk en in De 
Sterrenlanden. 

- medewerking verlenen aan de eredienst tijdens de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. 

- het verlenen van bijstand als er sprake is van financiële problemen.  
- hulp bij het invullen van papieren. 
- hulpvragers waar nodig naar formele hulpinstanties verwijzen. 
- hulpvragers koppelen aan gemeenteleden die bv. mee gaan naar het 

ziekenhuis, of die iemand regelmatig willen bezoeken. 
 
Diaconaal werkers 
Een aantal diaconaal werkers ondersteunen de activiteiten van de diaconie. 
 
Belangrijke adressen 
Informatie en adresgegevens m.b.t. het Sociaal wijkteam Sterrenburg, de 
Stichting Kledingbank Dordrecht en de Stichting Voedselbank Dordrecht vindt 
u op de website van onze wijkgemeente (http://www.ontmoetingskerk-
dordrecht.nl ). 

 
 
  

mailto:taakgroep-pastoraat@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
http://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/
http://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/
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Kerkrentmeesters 
De kerkrentmeesters zijn belast met het beheer en onderhoud van het 
kerkgebouw. Ook het beheren van de financiën valt onder de taken van de 
kerkrentmeesters, evenals de jaarlijkse actie Kerkbalans. Ook is een van hen 
aanspreekpunt voor zaken die de koster betreffen. 
 Info: kerkrentmeester@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 

ACTIES 

Inzamelacties van de diaconie 

De diakenen organiseren in de loop van het jaar een aantal inzamelacties: 
- Op de Dankdag voor gewas en arbeid wordt fruit ingezameld. Hiervan 

worden fruitbakjes samengesteld, die worden bezorgd bij zieken en aan 
huis gebonden gemeenteleden. 

- In december worden houdbare levensmiddelen ingezameld. Hiervan 
worden kerstpakketten gemaakt, die door de diakenen worden verspreid 
onder mensen die leven onder de armoedegrens.  

- Voor het Diaconaal Aandachtscentrum wordt 1x per jaar koffie, thee en 
suiker ingezameld. 

- Postzegels en ansichtkaarten t.b.v. Kerk in Actie; de verzameldoos vindt u 
in de kerk. 

- Maandelijks worden er specifieke producten ingezameld voor de 
voedselbank. 

- We verbinden ons iedere 2 jaar aan een buitenlands project. Hiervoor 
wordt meerdere keren gecollecteerd en de gemeente wordt actief op de 
hoogte gehouden van de stand van zaken. 

- Tegen de zomer worden er levensmiddelen, speelgoed, geld opgehaald 
voor een aantal gezinnen die dan op vakantie kunnen. 

Info: diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Actie Schoenendoos 
Uitdelen van de folders voor de schoenendoosactie ACTIE4KIDS (een 
landelijk project van Kerk-in-Actie) vindt plaats in oktober. In de folder 
leest u wat precies de bedoeling is. De gevulde schoenendozen worden 
eind november weggebracht. De schoenendozen worden mooi beplakt en 
er gaan o.a. schoolspullen en klein speelgoed in. 

Er wordt een financiële bijdrage gevraagd voor de transportkosten (ongeveer 
€ 5,- per doos). Bijzonderheden worden vermeld op de zondagsbrief. 

Info: actieschoenendoos@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

mailto:kerkrentmeester@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:actieschoenendoos@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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Amnesty International schrijfactie 
Maandelijks, elke derde zondag van de maand. 
Amnesty International is een onafhankelijke, onpartijdige internationale 
mensenrechtenorganisatie die streeft naar een wereld waarin iedereen alle 
rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens. Daartoe voert zij (schrijf)acties gericht op het tegengaan en 
stoppen van ernstige inbreuken op het recht van lichamelijke en geestelijke 
onschendbaarheid, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het 
recht om niet te worden gediscrimineerd. 
Elke maand ligt zo’n schrijfactie klaar op de AI tafel in de ontmoetingsruimte 
van onze kerk. Om mee te nemen, thuis te lezen, te ondertekenen en op te 
sturen naar het aangegeven adres. 

Info: amnesty@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  
 
Braderie 
Eerste zaterdag van november van 10.00 – 16.00 uur. 
De kerkzaal wordt omgebouwd tot een marktplein. Gemeenteleden verkopen 
goede 2e hands of zelfgemaakte spullen. De opbrengst is bestemd voor 
verbetering of verfraaiing van het kerkgebouw of van de inventaris. 

Info: braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Bloemengroet 
1x per jaar aan het begin of eind van de zomer.  
De datum wordt vermeld in het kerkblad en op de zondagsbrief. 
Gemeenteleden bezorgen op zaterdagmiddag bloemen, waarvan door de 
dames van de Protestantse Contact Dienst Sterrenburg boeketten worden 
samengesteld. De boeketten worden op zondag na afloop van de kerkdienst 
door gemeenteleden bezorgd bij gemeenteleden van 90 jaar en ouder. 
 
Eindexamenactie 
1x per jaar in de week voor bekendmaking examenuitslagen. 
Het Centraal Schriftelijk Eindexamen is voor scholieren van het Voortgezet 
Onderwijs de afsluiting van hun schooltijd. In de week voorafgaande aan de 
bekendmaking van de uitslag bieden wij de jongeren die staan ingeschreven 
bij onze wijkgemeente en eindexamen hebben gedaan een attentie aan. Een 
blijk van  betrokkenheid vanuit de kerk naar onze jongeren. Indien u namen 
kent van jongeren uit onze wijkgemeente die eindexamen VMBO/ MAVO/ 
HAVO of VWO  doen, geeft u dan de naam en het adres van de jongere door 
aan: eindexamenactie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

mailto:amnesty@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:eindexamenactie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl


12 

GESPREKSGROEPEN (ZINGEVING EN GELOOFSVERDIEPING) 
 
Catechese 
Vanaf september t/m april.  
In catechese gaan kinderen en jongeren op zoek naar wat het christelijk geloof 
inhoudt. Zo ging het jaren lang. Nu krijgen kinderen die overstappen van de 
basisschool naar de middelbare en van de kindernevendienst afgaan een 
uitnodiging voor onderlinge ontmoeting en gesprek. Op dit moment loopt er 
een mooi groepje van tieners. Daarnaast is er een 20+ jongerengroep die 
enkele keren per jaar bij elkaar komt. Wie mee wil doen of meer informatie 
over de bovenstaande groepjes wil, kan contact opnemen met een van de 
predikanten. 
 
Gemeentegesprekken 
De Taakgroep Pastoraat zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden voor 
ontmoeting en gesprek tussen gemeenteleden waaronder de jaarlijkse 
huiskamer- en gemeentegesprekken.  
 Info:gemeentegesprekken@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
De Verdieping 
1x per maand op woensdag van 20.00 – 22.00 uur. 
Wat betekent “geloven” voor mensen van nu? En jij, wat geloof jij (nog)? De 
avonden van deze open gespreksgroep starten met een korte inleiding, 
waarna een gesprek volgt met ds. Kees Streefkerk als gespreksleider, waarin 
ruimte is voor ieders inbreng.  
De data worden bekend gemaakt in het kerkblad, zondagsbrief en op de 
website: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
Graag van tevoren opgeven. 

Info: deverdieping@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
  

mailto:gemeentegesprekken@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:deverdieping@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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Leeskringen 
Jaren geleden begonnen als leeskringen die het boekje Doornse Catechismus – 
oude vragen, nieuwe antwoorden lazen, zijn twee gespreksgroepen ontstaan 
die komende seizoen verder lezen en doorpraten over wat geschreven staat. 
In een boekje, in de krant, in de Bijbel. Van alles wat. 
Eenmaal per maand, altijd op woensdagmorgen (meestal de derde) van tien 
tot twaalf komt de morgengroep bijeen: in leeftijd senioren en verder jong van 
hart en kritisch van geest. Deze groep leest dit jaar (over het algemeen) verder 
in de krant. 
Ook eenmaal per maand, meestal op een woensdagavond, komt de 
avondgroep bijeen: zoekers en gravers van alle leeftijden die deels overdag 
nog in het werkproces zitten en de avond van acht tot tien tijd nemen voor 
een goed gesprek. Deze groep leest dit jaar Doorns Evangelie – Marcus 
opnieuw. 
Voor beide groepen geldt: hartelijk welkom om aan te schuiven. 

Voor exacte data en andere informatie over deze groepen, kun je 
contact opnemen met: streefkerk@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Het Plein 
7x van september tot april op vrijdagavond. 
Een plek voor gesprek, ontmoeting, diepgang en ontspanning.  
We beginnen met koffie of thee aan de bar. Daarna gaan we met elkaar in 
gesprek over een thema, of we kijken een film waarover we met elkaar 
napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Traditiegetrouw 
spelen we de eerste avond in het nieuwe jaar het Top 2000 spel en we sluiten 
in april het seizoen af met het spel 30 seconds. Wees welkom! 
De data worden vermeld op de website. 

Info: hetplein@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Meditatie 
Maandelijks op dinsdagen rond de 15e  
Intentie: stil zijn met elkaar. 
Dit wordt voorafgegaan door een overweging, begeleide ontspanning en een 
korte inleiding tot de meditatie. Na de meditatie wordt er nagepraat.  

Info: meditatie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
  

mailto:streefkerk@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:hetplein@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:meditatie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl


14 

ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD 
 
Knutselen 
Op woensdag van 19.00 – 20.00 uur in zaal C m.u.v. schoolvakanties. 
Gezellig knutselen voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Iedere week is er een 
nieuw werkje. Kosten € 0,50 per avond. 

Info: knutselclub@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Kerk zonder grenzen 
1x per jaar in juni. 
Er zijn 2 groepen. 1 voor kinderen van 4 tot 12 jaar en 1 voor jongeren van 12 
plus. 
Voor de jongste groep wordt een spelletjesmiddag georganiseerd en de 
andere groep komt samen rond een activiteit. 
Inzet is het bovenwijkse jeugdwerk te stimuleren en de kinderen met elkaar in 
contact te laten komen. 

Info: kerkzondergrenzen@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Church Chill Club 
1x per maand op vrijdagavond. 
De Church Chill Club is er voor alle jeugd vanaf 10 tot ongeveer 15 jaar. We 
doen verschillende activiteiten met elkaar, zoals quizzen, Sirkelslag, film kijken 
of verstoppertje. Het seizoen wordt afgesloten met een supergezellig 
kampweekend! 

Info: leidingccc@hotmail.com 
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OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
InloopHuis 
Elke eerste en derde zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. 
Iedereen kan binnenlopen (vooraf aanmelden is niet nodig). Er is gelegenheid 
om met elkaar te praten, om een kaars ter gedachtenis aan te steken, een 
spelletje te doen of iets te lezen. Regelmatig zijn er kunstwerken te 
bewonderen van de werkgroep Kerk en Hobby. Wanneer het weer het toelaat 
en er is animo, wordt er met enkele mensen gewandeld. Natuurlijk staat de 
koffie en thee altijd klaar! De gastheren en -vrouwen zijn vrijwilligers die bij 
toerbeurt (ongeveer 1x per 2 maanden) aanwezig zijn. 

Info: inloophuis@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Open Huis 
Elke 2e en 4e woensdagmorgen van de maand van 10.00 tot 12.00 uur van 
september t/m juni. In juli en augustus op de 3e woensdag van de maand. 
Open Huis, een inloop voor kerk en buurt met als vaste ingrediënten 
gezelligheid, ontmoeting, een goed gesprek, gratis koffie, thee en koek, een 
gastvrije ontvangst. Elke keer is er een presentatie door gemeenteleden, 
gasten of anderen die daarvoor gevraagd worden, over hun werk of hobby, of 
over de organisatie waarvoor zij werken. Het seizoen wordt op de 4e 
woensdag in juni feestelijk afgesloten. Elk Open Huis wordt apart 
aangekondigd in dag-, week- en kerkbladen, de zondagsbrief en op de 
website: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

Info: openhuis@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Protestantse Contactdienst (PCD) 
Elke eerste dinsdag van de maand van september t/m mei organiseert de PCD 
van 10.00 – 12.00 uur een koffieochtend. Deze ochtend wordt 2 keer per jaar 
gecombineerd met een vergadering. 
Daarbij komt de organisatie van de kerstviering voor de ouderen en de 
bloemenzondag aan de orde. 

Info: contactdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
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Spoor van licht 
Op kerstavond. 
Jong en oud trekken op kerstavond een spoor van licht door de naaste 
omgeving van de kerk. Onderweg zijn er opdrachten, verrassingen en muzikale 
momenten. 
Na afloop van de tocht wordt er een kerstavond viering gehouden voor jong 
en oud, waarin veel wordt gezongen en een kerstspel of musical wordt 
opgevoerd. Daarna is er nog een warm onthaal. 

Info: spoorvanlicht@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
KookHuis 
Ca. 10x per jaar in principe op de 3e woensdag van de maand vanaf 18.00 uur. 
Het motto van het KookHuis is: “Koken vóór en dóór gemeenteleden”, maar 
ook gasten zijn welkom. 
Een groep vrijwilligers kookt voor u een heerlijke maaltijd met vaak en keuze 
uit 2 hoofdgerechten. Een maaltijd kost € 7,50; dit is inclusief een drankje en 
een kopje koffie of thee. 
De exacte data en de wijze waarop men zich kan aanmelden, vindt u op de 
zondagsbrief en in Kerk op Dordt. 

Info: kookhuis@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Soos 
Iedere donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. 
De soos is bedoeld voor oudere gemeenteleden. Er worden spelletjes gedaan 
en we drinken thee en koffie. Elke week is er een kleine verloting . 
De contributie is € 3,00 per maand. 

Info: soos@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Handwerkclub 
Elke dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. 
Een groepje dames maakt diverse handwerken, die ieder jaar tijdens de 
Braderie zijn te bezichtigen en te koop worden aangeboden. Ook staat er in de 
ontmoetingsruimte van de kerk een vitrine waar handwerk in ligt. De 
mogelijkheid is er om dinsdagmiddag te komen kijken en iets te kopen. 

Info: handwerkclub@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
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Wandelen op woensdag 
Vanaf eind september tot eind mei op de 1e en 3e woensdag van de maand 
van 14.00 – ca. 15.45 uur. 
Het begin- en eindpunt is vanaf de Ontmoetingskerk of bij één van de Dordtse 
bushaltes. Alle wandelingen van ongeveer 6 km gaan over het eiland van 
Dordrecht en alle wijken worden in de loop van het jaar aangedaan. Deze 
wandelingen worden WOK-wandelingen genoemd. 
Verdere informatie komt te staan in het kerkblad en op de website. 

Info: wandelen-op-woensdag@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Wandelen op zaterdag 
10 keer tussen maart en oktober. 
De wandelingen zijn ongeveer 25 km lang. Elke wandeling sluit geografisch aan 
op de voorgaande wandeling. De wandelingen zijn uitgezet door de Stichting 
Lange Afstandswandelingen en vinden voornamelijk in West en Midden 
Nederland plaats. 
Deze wandelingen gaan grotendeels over onverharde wegen. De vertrektijden 
zijn meestal rond 7.30 uur vanuit Sterrenburg en de thuiskomst is rond 17.30 
uur. Er wordt aan carpooling gedaan. 
Verdere informatie komt te staan in het Kerkblad en op de website. 

info: wandelen-op-zatrdag@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Paasontbijt 
Op paasmorgen wordt een paasontbijt georganiseerd. Informatie herover 
vindt u op de zondagsbrief en in het kerkblad. 
 
Kerstviering ouderen 
In de week voor kerst. 
De Protestantse Contactdienst organiseert jaarlijks een kerstviering met 
broodmaaltijd voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Deze 
gemeenteleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. 
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Werkgroep Kerk & Hobby 
Enkele keren per jaar. 
De werkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste hobbyisten van binnen en 
buiten de Ontmoetingskerk. Een paar keer per jaar komen zij bij elkaar om 
ervaringen uit te wisselen en ideeën te bespreken. Steeds wordt een thema 
gekozen waar iedereen thuis mee aan de slag kan gaan. De resultaten worden 
met tussenpozen een aantal weken tentoongesteld in de Ontmoetingskerk.  

Info: kerk-en-hobby@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Barococo en Interval 
Beide ensembles verlenen hun muzikale medewerking aan kerkdiensten en 
andere activiteiten Zij spelen vooral klassieke muziek. 
Ensemble Barococo bestaat uit hobo, dwarsfluit, cello en orgel / klavecimbel / 
piano. 
Blokfluitensemble Interval bestaat 3 fluitisten. 

Info: barococo-interval@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
FINANCIEN EN LEDENADMINISTRATIE 
 
Actie Kerkbalans 
Jaarlijks in de maand januari. 
Alle gemeenteleden van 21 jaar en ouder worden hiervoor benaderd. Het 
College van Kerkrentmeesters vraagt daarbij om een financiële bijdrage voor 
de instandhouding van de wijkgemeente (denk aan salariskosten van de 
predikanten, de koster en de organisten en de kosten voor het onderhoud van 
de Ontmoetingskerk). 

Info: kerkbalans@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
1x per jaar wordt er nog een bijdrage gevraagd voor Maatschappelijke 
Zegeningen in het kader van Dankdag, de Solidariteitsactie en de 
Eindejaarscollecte. 
 
Wijkkas 
Kleine uitgaven van de wijk worden gedaan uit de wijkkas. De uitgaven zijn de 
lasten van de wijkbrief, bloemen, koren, paaskaars, jeugdwerk en de 
kopieerwerkzaamheden. Deze uitgaven worden bekostigd uit giften. 

Info: wijkkas@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
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Giften wijkkas 
De giften kunnen worden overgemaakt op NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. 
PWG Sterrenburg te Dordrecht. 
 
Giften Kerkrentmeesters 
Giften voor de kerk kunt u overmaken op rekening NL83 RABO 0373 7025 07 
t.n.v. CvK Prot Gem Dordrecht-Dubbeldam inz. Giften (eventueel onder 
vermelding van de wijkgemeente waarvoor uw gift bestemd is). 
 
Giften Diaconie 
Giften voor diaconale doelen kunt u overmaken op rekening NL28 RABO 0134 
9398 40 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam o.v.v. 
de betreffende wijk of ´diaconie algemeen´. 
 
Kerkelijk bureau 
Het kerkelijk bureau is geopend op maandag en dinsdag van 9.00 tot 12.00. 
Adres: Slangenburg 3, postbus 9104, 3301 AC Dordrecht, telefoon 6160007 

kerkkantoor@pkn-dordrecht-dubbeldam.nl 

U kunt bij het kerkelijke bureau o.a. terecht voor administratieve zaken, het 
doorgeven van wijzigingen in bv. woonadres of gezinssituatie, het aanvragen 
van een abonnement op het kerkblad of het kopen van collectebonnen. 
 
Collectebonnen 
De collectebonnen zijn te bestellen via NL42 RABO 0373 7025 66 t.n.v. CvK 
PGDD inzake collectebonnen. Dit onder vermelding van gewenste 
waarde/kleur, aantal en bezorgadres. De kaarten hebben een waarde van €10 
(€0,50 oranje); €15 (€0,75 geel); €25 (€1,25 paars). Per kaart 20 bonnen.  
 
Ledenadministratie 
Het centrale beheer van de ledenadministratie van de Ontmoetingskerk is in 
handen van Lia Hulsbos. Zij krijgt gegevens aangeleverd van het kerkelijk 
bureau en werkt samen met de coördinatoren van de 4 kwartieren. 

Info: wijkadministrateur@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
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Ook onze kerkelijke gemeente moet voldoen aan de voorschriften met 
betrekking tot de bescherming van uw gegevens, zoals deze zijn vastgelegd in 
de nieuwe wet op de privacy (AVG). Wilt u onze privacyverklaring raadplegen 
gaat u naar onze website: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
INFORMATIE EN COMMUNICATIE 
 
Kerkblad 
Verschijnt 2 wekelijks. M.u.v. kerstdagen, jaarwisseling en zomermaanden. 
Het Protestantse kerkblad “Kerk op Dordt” is een uitgave van de Protestantse 
Gemeente Dordrecht-Dubbeldam en de Hervormde Gemeente van Dordrecht. 
Hierin staan ook de wijkberichten van de Waalse Gemeente en de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente van Dordrecht. 
Het abonnementsgeld bedraagt in 2018 € 31,00 per kalenderjaar.  

Info: abonnement@kerkopdordt.nl 
Coördinatie van de bezorging in Sterrenburg: 

info: bezorging-kerkblad@ontmoetingskerk.nl 
 
Kopij kerkblad 
Om de 2 of 3 weken. 
De kopij voor het kerkblad “Kerk op Dordt” kunt u voor wat betreft 
wijkgemeente Sterrenburg (Ontmoetingskerk) 10 dagen voor verschijning van 
het blad op donderdag vóór 10.00 uur aanleveren. Ook bedankberichtjes 
kunnen, mits er plaatsruimte is, onder de wijkberichten worden opgenomen.  

kerkblad@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Zondagsbrief 
Verschijnt wekelijks. 
De orde van dienst voor de zondagmorgen wordt wekelijks afgedrukt op de 
zondagsbrief. Daarin is ook informatie opgenomen over activiteiten in de 
gemeente. Kopij voor de zondagsbrief kan aangeleverd worden bij één van de 
redacteuren tot uiterlijk donderdag 18.00 uur voorafgaande aan de 
betreffende zondag. Teksten behoren zoveel mogelijk uit maximaal 100 
woorden te bestaan om de zondagsbrief zo leesbaar mogelijk te houden. 

zondagsbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
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Wijkbrief 
Verschijnt minimaal 3x per jaar. 
De inhoud van de wijkbrief bestaat uit berichtgeving over de activiteiten in de 
Ontmoetingskerk en overige ingezonden kopij. Wilt u berichten delen met 
andere gemeenteleden, dan kunt u dit aanleveren bij de redactie. Wilt u - als 
bedrijf – adverteren in de wijkbrief, neem dan contact op met de redactie. De 
sluitingsdata voor het aanleveren van kopij wordt bekend gemaakt via de 
wijkbrief en de website. 

Info: wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Website 
Onze wijkgemeente heeft een website: 

http://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

Op deze website vindt u alle informatie over onze wijkgemeente. Taak van de 
beheerder van de website is het beoordelen en plaatsen van de aangeleverde 
informatie. Als auteur van een artikel op de website bent u dus zelf 
verantwoordelijk voor de actualiteit van de geplaatste informatie. 

Als u informatie heeft om op de website te plaatsen, stuurt u dan een mail 
aan: webmaster@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Facebook 
U vindt ons http://www.facebook.com  Ontmoetingskerk Dordrecht. 
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PLATTEGROND STERRENBURG 
INDELING WIJKEN / KWARTIEREN 

 
Sterrenburg West           Sterrenburg Oost 
NW + ZW kwartier           NO + ZO kwartier 


