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Aan Tafel 

Door:  ds. Dick Steenks  : ds.steenks@kpnmail.nl  

et een verhuizing is het altijd weer even zoeken hoe je alles neerzet. Hoe zetten we de 

bank neer, hoe de kast en hoe de tafel? Wel, de tafel konden we op meerdere manieren 

een plek geven, maar wat is nu de leukste, de gezelligste plek? Voor ons gezin is de tafel 

een belangrijke plaats, een plaats waar we graag samen eten en verhalen met elkaar delen. Ook 

het ontvangen van vrienden doen we graag aan tafel met een lekker etentje. Samen eten schept 

verbondenheid, je deelt verhalen met elkaar of discussieert. Zo wordt aan tafel niet alleen je 

lichaam gevoed, maar ook de ziel.  

Voor mij persoonlijk is de tafel vanaf mijn studententijd misschien wel de belangrijkste en leukste 

ontmoetingsplek geworden. Tijdens mijn studententijd woonde ik in een convivium in Utrecht. Een 

convivium is een christelijk studententhuis, waar beginnende studenten drie jaar kunnen wonen. 

Convivium is een Latijns woord dat letterlijk samenleving betekent, maar het woord wordt meestal 

gebruikt voor het woord ‘maaltijd’. Centraal in die christelijke studentenhuizen staat - nog steeds 

- de maaltijd. Zeker één keer per week dient er samen gegeten te worden en deze maaltijd wordt 

afgesloten met een limo, zoals wij dat noemden: een liturgisch moment. Het convivium, de 

maaltijd, staat voor het in stand houden en versterken van de onderlinge band. Nog steeds bewaar 

ik hele mooie en goede herinneringen aan die avonden rond de tafel.  

Zonder overdrijving kan worden gezegd dat in de Bijbel de maaltijd het mensenleven begeleidt van 

wieg tot graf: na de geboorte werd gegeten en gedronken, evenals na de besnijdenis, een bruiloft 

zonder een feestelijke maaltijd was ondenkbaar en na de begrafenis kwamen de nabestaanden bij 

elkaar om bij het breken van het brood en het drinken van de troostbeker elkaar te troosten en te 

bemoedigen. De laatste maaltijd die het volk Israël in grote haast hield, zoals in Exodus te lezen 

staat, in de nacht voorafgaande aan de uittocht uit Egypte leidde tot de instelling van het Pascha. 

Een jaarlijks terugkerend ceremonieel waarbij niet alleen werd gegeten, maar ook werd herinnerd 

aan de bevrijding uit de slavernij en tevens het geloof tot uitdrukking werd gebracht dat God ook 

in heden en toekomst zijn volk zou verlossen uit onderdrukking en vervolging. Jezus vierde deze 

maaltijd samen met zijn leerlingen. En op Witte Donderdag betrekt hij het brood en de wijn op 

zichzelf en daarmee werd het Pascha tot het laatste avondmaal van Christus en tegelijkertijd het 

eerste avondmaal van de christelijke gemeenschap. Want na de Opstanding van Christus, wordt 

deze maaltijd nog vaak (wekelijks) gehouden door de eerste christenen. De christelijke gemeente 

is in essentie een tafelgemeenschap. Een groep mensen rond een tafel die elkaar hebben omdat 

Jezus zich aan hen heeft gegeven. Vandaar dat in veel kerken als de onze, de avondmaalstafel 

centraal op het liturgisch centrum staat.  

Die centrale positie van de tafel zegt dus dat we een tafelgemeenschap zijn, dat wij eten van een 

andere tafel, dat wij leven uit een andere hand, dat wij anders aan elkaar zijn geschakeld dan thuis 

aan een tafel. Dat is best hoog gegrepen, maar ja het is de tafel van de Heer, dus dan passen zulke 

grote woorden. Persoonlijk vind ik het prachtig om vanaf die tafel de grote woorden en de tekenen 

van brood en wijn te mogen ontvangen en als voorganger uit te spreken en uit te delen. Omdat 

vanaf die tafel Jezus telkens weer zichzelf aanreikt: zijn warmte, zijn gerechtigheid, zijn 

vrijmoedigheid, zijn genadegaven, waardoor ons leven zo positief kan worden beïnvloed.  

Ik hoop op vele mooie tafelmomenten in onze Ontmoetingskerk. Rondom de avondmaalstafel, maar 

ook rondom vele andere tafels, in de kerk of bij u thuis. Om een inspirerende verbondenheid te 

creëren met God en met elkaar. Om lichaam én ziel te voeden.  

 

M 
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Van de redactie 

Door:  Lia Hulsbos  

: wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

Voor u ligt het startnummer van de wijkbrief. 

Een brief waarin de tafel, maaltijden en 

ontmoeting een rode draad vormen. Dit past 

mooi bij het Jaarthema van de PKN, namelijk  

“Aan tafel!”. 

Ds. Steenks heeft er ook al een mooi stuk 

over geschreven. 

In het weekend van 17 september openen 

we ons kerkelijk jaar met een gezamenlijke 

maaltijd.  

Dit jaar mag het weer en we hopen dat velen 

gebruik maken van het aanbod zoals het 

KookHuis en de HotSpot. 

Ontmoeten, samen aan tafel en met elkaar 

je richten op de wereld om ons heen en hoe 

God daar een onderdeel van is. 

Verder worden in dit nummer verschillende 

suggesties voor bijeenkomsten en maaltijden 

geboden.  

Leuk als u eens komt, nog leuker als u 

iemand uitnodigt en meeneemt, of uitnodigt 

voor een bezoekje aan uw eigen tafel. 

Samen aan tafel. 

Ja graag, dat doen we dit jaar. 

Wij wensen iedereen fijne inspirerende 

tafelmomenten waarmee mooie 

herinneringen geschapen worden. 
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Vanuit de diaconie 

Door Marjolein Attasio  : diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

en nieuw jaar. Zal alles weer normaal worden? Zullen we weer massaal naar de eredienst op 

zondag kunnen komen? Of blijven we liever de dienst volgen via YouTube? Dat dat kan is 

een groot goed. Mensen die moeite hebben om naar de kerk te komen, kunnen de diensten 

toch volgen. Blijven zo toch op de hoogte en betrokken. Maar er gaat toch niets boven de echte 

ontmoeting. Met mensen uit jouw eigen wijk. Na de dienst weer even bijpraten. Elkaar kunnen 

aanschieten als je een vraag hebt. Dat is toch fijner dan alles regelen via de elektronische snelweg. 

In een vorige wijkbrief schreef ik al dat we weinig zicht hebben op mensen die onze steun nodig 

zouden kunnen hebben. Dat is nog steeds zo. Natuurlijk leven we in een land waar veel geregeld 

is voor de allerarmsten. Maar er vallen altijd mensen buiten de boot. Daar zijn wij als diaconie naar 

op zoek. Heeft u het idee dat er een buurtbewoner misschien hulp kan gebruiken, meld u dat dan 

via een e-mailtje naar de diaconie: diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl, of schiet een van de 

diakenen aan. Zeker in deze tijden van sterk gestegen kosten, kan het niet anders dan dat mensen 

in de problemen komen. De diaconie kan helpen, met (kleine) financiële bijdragen, met het wegwijs 

worden in het woud aan regelingen. Aarzelt u niet om ons in te schakelen. 

Het is mooi om te zien dat we vaak op uw hulp kunnen rekenen. Als we spullen nodig hebben voor 

iemand, als we hulp zoeken voor een actie, als er hulp gevraagd wordt om iemand naar een 

doktersafspraak te vervoeren. Ik heb het al eens eerder gemeld: we zijn allen diaken. Maar het is 

heel mooi om te zien dat dat voor veel van onze gemeenteleden ook echt zo is. 

Kent u het project: kamers met aandacht? Heeft u een kamer over en wat tijd om aandacht te 

besteden aan jonge mensen? Kijkt u dan eens op de website: kamersmetaandacht.nl. Ik denk 

dat ook dit weer een mooi initiatief is. 

Tijdens de startzondag willen we extra aandacht besteden aan ons wijkdoel: de stichting 

Ronoylion. Wat de actie gaat inhouden, is op dit moment nog niet helemaal bekend, maar we 

denken aan het verkopen van pannenkoeken na de dienst op zondag. Met ingang van januari is 

er weer een nieuw wijkdoel aan de beurt. Daarover later meer. 

Ik wens u allen een fijn nieuw jaar!  

 

Vespers in de Ontmoetingskerk  

Door:  Gert Kruit, namens de voorbereidingsgroep  : kruitg7@gmail.com 

inds langere tijd houden we Vespers in de Ontmoetingskerk. Misschien kent u de Vespers 

omdat u er zelf al eens, of misschien zelfs al vaker, aan deelnam. Of wellicht maakte u er 

elders kennis mee, bijvoorbeeld tijdens een kloosterweekend. De Vespers in de 

Ontmoetingskerk worden trouw bezocht door een vaste groep mensen. Het zou jammer zijn als u 

het nog niet kende terwijl het juist goed zou passen in uw spirituele beleving.  

Wat zijn Vespers? 

Vespers zoals wij die organiseren in de Ontmoetingskerk zijn korte avonddiensten van ongeveer 

een half uur, steeds vanaf 17:00 uur. Ze worden gehouden op de zondagen in de aanloopperiodes 

naar de twee grote feesten van het kerkelijk jaar, Kerst en Pasen. Dus in de Adventstijd en de 

Veertigdagentijd. Er is een vaste orde van dienst die wekelijks een eigen invulling krijgt in 

overeenstemming met de betreffende zondag van het kerkelijk jaar.  

E 

S 
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Wat is er zo bijzonder? 

Anders dan in de zondagochtenddiensten zoeken we meteen vanaf binnenkomst bij de deur van 

de kerkzaal de verbondenheid met de Allerhoogste en elkaar door stil te zijn. De Vespers hebben 

een ‘verstild karakter’, zoals dat ook wel wordt genoemd. In de viering zingen we met elkaar uit 

het Liedboek, we bidden en we luisteren naar het lezen uit de bijbel. Er is geen preek. Hooguit een 

korte toelichting op de keuze van de teksten. Zo proberen we wat meer uit ons hoofd en wat meer 

in ons hart te komen. Tussen de diverse onderdelen van de liturgie spelen musici korte 

muziekstukken die bijdragen aan de sfeer. Er zijn ook momenten van stilte.  

De afbeelding op het liturgieblad is ook met zorg uitgekozen, passend bij de betreffende zondag, 

wat bijdraagt aan het geheel. We zitten niet in rijen maar vormen met elkaar een kring rond de 

paaskaars. Na afloop van de viering verlaten we in stilte de kerkzaal om nog even vast te houden 

wat we in de dienst ervaren hebben.  

Voor wie? 

De Vespers zijn er voor iedereen die graag bewust in een sfeer van rust en eenvoud toe wil leven 

naar het Kerstfeest en het Paasfeest. Je kunt vrijblijvend deelnemen, op één of meerdere 

zondagen. Aanmelding vooraf is niet nodig.  

We geven als gemeenteleden zelf vorm aan deze vieringen wat de betrokkenheid verhoogt. Alle 

voorbereiders ervaren dit steeds weer als verrijkend. Wilt u wellicht zelf eens een dienst 

voorbereiden of als musicus uw bijdrage leveren dan nodigen we u van harte uit dit per email (via 

Kruitg7@gmail.com) aan ons te laten weten. We nemen dan voor medio oktober contact met u op. 

Uitbreiding van onze groep is zeker welkom. Hoe dan ook, als deelnemer of als medewerker, we 

kijken naar u uit.  

Vrede en alle goeds 

 

 

Afscheid ds. Barbarba Heubeck 

Door: Marco Molendijk, Scriba ; bericht van de kerkenraad  

p woensdag 17 augustus heeft de kerkenraad in een informele bijeenkomst afscheid 

genomen van ds. Barbara Heubeck als ambulant predikante van onze wijkgemeente. 

Na het emeritaat van ds. Streefkerk was het belangrijk dat de voortgang in het pastoraat 

gewaarborgd zou zijn in de vacaturetijd. Via het mobiliteitsbureau van de PKN is ds. Heubeck sinds 

1 maart in onze gemeente werkzaam geweest als ambulant predikante, met als 

hoofdaandachtspunt (crisis-) pastoraat. Daarnaast heeft zij ook nog een aantal andere taken op 

zich genomen, heeft zij uitvoering gegeven aan bepaalde activiteiten en ook is zij een aantal malen 

voorgegaan in de eredienst. 

De kerkenraad is ds. Heubeck zeer erkentelijk voor het werk wat zij heeft verricht voor onze 

gemeente in de voorbije periode. Ds. Barbara Heubeck heeft zich een zeer enthousiaste en 

betrokken predikante getoond in de periode dat zij bij ons werkzaam was. De kerkenraad spreekt 

dan ook haar dank uit aan ds. Heubeck voor haar inzet voor onze wijkgemeente. 

De kerkenraad wenst ds. Heubeck van harte Gods Zegen toe op het werk wat zij voor de kerk 

verricht. 

 

 

 

O 
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Wees wat je zegt 

Door:  Hans van Dijke,  voorzitter taakgroep pastoraat  

m reden die er verder niet toe doen, zijn wij dit jaar (nog) niet met vakantie geweest. 

Gelukkig hadden wij thee. Thee?! Jazeker want: “Nippend aan deze thee ziet u beelden 

opdoemen van een andere wereld. Van witte stranden en een blauwe zee, parelend in het 

zonlicht. De zachte bries van de zeewind, opstijgend uit het water. Vissersbootjes die dansen op 

de golven. Een wereld van boulevards vol uitbundigheid. Van Caribische luchten. Van dansende 

mensen. Het silhouet van een stad die bruist. Vol vrolijkheid, uitgelatenheid, feestelijkheid. Dit is 

de wereld van de merengue. Uitbundig, exotisch een droom van klanken hangt in de lucht…” Aldus 

de bijbehorende tekst. Fantastisch! En dat zonder vliegschaamte, eindeloze rijen op Schiphol en 

niet meer CO2 uitstoot dan om een keteltje water aan de kook te brengen. Het is zelfs niet 

verboden, wat je toch wel zou denken bij zo’n trip. 

In Trouw las ik een artikel over een onderzoek naar geloofwaardigheid met de spannende titel: 

“Wie klinkt geloofwaardiger; de wauwelende wetenschapper of de zwammende zenmeester”. Nee 

zeker geen reclamemakers. Het onderzoek liet deelnemers de geloofwaardigheid van een 

grammaticaal juiste maar nietszeggende tekst beoordelen. Wartaal, ook bullshit genaamd. Het 

bleek dat of men een uitspraak serieus neemt niet zozeer van de inhoud afhangt, maar vooral van 

de spreker en hoe hoog men die heeft zitten. Voorbeeld: U gelooft dezelfde onzin eerder van een 

bekend wetenschapper of spiritueel leider, dan van mijn persoontje.  

We leven in een wereld van taal en woorden. Reclametaal dat een gevoel of levensstijl aanpraat 

dat volgt uit het gebruik van het product. Zelfs bij zo’n eenvoudige kop thee. Maar ook taal en 

woorden die verhullen dat we feitelijk niets te melden hebben. Waar het voor de geloofwaardigheid 

belangrijker is (of lijkt te zijn) wie wat zegt, dan wat er wordt gezegd. Wat is dan nog authentiek 

of waar, als elke mening een feit wordt en elk feit “ook maar een mening” is?  

Ooit waren wij met vakantie op het Zeeuwse eiland waar ik ben geboren. Voor informatie gingen 

we naar de plaatselijke VVV. Als kind was mij het Zeeuws met de paplepel ingegeven dus ik besloot 

er eens vol voor te gaan en stelde mijn vragen in het dialect. De verbaasde reactie in onvervalst 

Zeeuws: “Hoe komt het dat je wel de taal spreekt maar de weg niet weet?” Gedrag en taal pasten 

niet. 

Als gemeente rond de Ontmoetingskerk maken we graag goede sier met onze naam. En het is goed 

om plaats van ontmoeting en bemoediging te zijn voor elkaar en voor andere mensen in 

Sterrenburg. We dragen het uit met de banner op de gevel: “Houd moed, Heb lief”. Zo willen we 

zijn, toegankelijk, open, plaats waar je wordt gezien en gehoord en in gesprek wordt ontmoet. Het 

zijn de pijlers van het pastoraat. Taak van en voor ambtsdragers en vrijwilligers. Die zijn altijd 

nodig, ook nu weer in dit nieuwe werkjaar. En..., het is óók de taak van ieder van ons als gewoon 

gemeentelid. 

Houd moed, Heb lief. Niet zomaar een motto. “Walk Your Talk”, zegt men. “Doe, wat je zegt”, 

maken we er in het Nederlands van. “Wees, wat je zegt” lijkt er meer op. Echt zijn. Niet alleen de 

taal spreken, maar ook van de weg weten. En soms, als we ‘de weg’ ook even niet meer zien, maar 

beter stil zijn en doen wat we kunnen. Af en toe hebben wij of die ander er meer behoefte aan om 

gezien en gehoord te worden dan aan (ant)woorden. Zo kunnen we zijn, ieder op eigen manier en 

in eigen omgeving. Elke dag kans om medemens te zijn, zoals onze Voorganger.   

O 
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De sleutels van de pastorie overhandigd 

Door:  Hans van Rossum 

insdag 9 augustus jl. was een bijzonder moment voor de protestantse wijkgemeente van 

de Ontmoetingskerk. Die dag kregen ds. Dick en echtgenote Corinne van mij, als een van 

de kerkrentmeesters, de sleutels van de nieuwe pastorie overhandigd.  

Wekenlang is er hard gewerkt om de nieuwe 

pastorie van het echtpaar Steenks op tijd 

geschikt te maken voor nieuwe bewoning. Het is 

een huis waar een groot gezin gaat wonen. Dat 

betekent ook veel schilder- en loodgieterswerk, 

leidingen vervangen, een nieuwe meterkast met 

een slimme meter; de buitenmuren en vloer 

moesten geïsoleerd worden en de ventilatie is op 

orde gebracht. De kerkrentmeesters wilden de 

pastorie zo energiezuinig mogelijk maken. Een 

nieuwe en duurzame HR ketel was daar 

onderdeel van en natuurlijk ook een 

warmtepomp. Daarnaast waren er nog tientallen 

andere werkzaamheden die door en onder 

leiding van de kerkrentmeesters zijn uitgevoerd. 

Het resultaat mag er zijn. Vele handen, 

waaronder die van Dick en Corinne, maakten het 

mogelijk om alles binnen het toch krappe 

tijdschema uit te voeren. Het was een pak van 

ons hart dat wij als kerkrentmeesters en in een 

oververhitte markt toch bedrijven hebben 

kunnen vinden die op zeer korte termijn het 

werk wilden en konden uitvoeren en het vooral 

ook binnen de tijdslimiet zouden doen. Zij hebben oprecht een prestatie geleverd. 

De overhandiging van de sleutels werd vergezeld van iets wat volgens 

het CBS voor echte Dordtenaren de belangrijkste reden is om nooit 

buiten de stadsgrenzen van Dordt te verhuizen. Maar wat is dan de 

inhoud van dat rechthoekige doosje? Een echte kenner ziet het 

ongetwijfeld direct.  

De vacature van onze wijkgemeente was een gewone vacature en 

geen ‘’bijzonder noodgeval’’. Maar als ds. Dick Steenks beroepen wordt door de kerk van Dordrecht, 

ja dan is daar toch wél ineens sprake van. Alleen gaat het dan om een ‘bijzonder nootgeval’…Eén 

letter kan een wereld van verschil maken. Twee nootgevallen vulden dan ook het doosje dat u ziet 

op de foto. 

De wens van de kerkrentmeesters is dat wij als wijkgemeente veel mooie jaren gaan ervaren met 

onze nieuwe wijkpredikant. Dick heet geen Paulus en Dordrecht is geen Macedonië, maar Dick 

komt wél over om ons te helpen en daar past blijdschap en vooral ook dankbaarheid bij. 

Vriendelijke groet, met een knipoog, namens de wijkraad van kerkrentmeesters 

D 
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Contactpersonen – 

!!!! G E Z O C H T !!!! 

Veel  gemeenteleden doen belangrijke werk als 

contactpersoon maar soms stopt er wel eens 

iemand. Zo ook in het Zuid-Oost-Kwartier; 

Naast enkele al bestaande vacatures gaat nu 

nog een van onze contactpersonen stoppen. 

Hierdoor hebben onderstaande straten en 

adressen niet langer een contactpersoon: 

Minnaertweg 4 

(De Sterrelanden) - 1 adres  - 12 leden 

Minnaertweg - 4 adressen - 7 leden 

Algolring - 4 adressen - 4 leden 

Kameleonring - 7 adressen - 12 leden 

U ziet dat er dringend behoefte is aan 

gemeenteleden die dit eenvoudige maar zo 

belangrijk werk willen doen. Met twee of drie 

gemeenteleden kan onze wijkgemeente alle 

vacante adressen weer bedienen en zo het 

onderling contact in stand houden. 

Misschien is dit een taak die u wel wil uitvoeren 

of die u aanspreekt maar waarover u meer wil 

weten. Neem, om u aan te melden of voor 

vragen contact op met: 

Coördinator  Voorzitter Taakgroep 

Zuid-Oost-Kwartier  Pastoraat 

Arie en Nelly Noort Hans van Dijke 

Lyra 12 Saturnuslaan 26 

3328NE Dordrecht  

078 6179572 078 6185698 

arienoort@yahoo.nl jvandijke@outlook.com  

 
 

 

Oproep namens de 

wijkkerkenraad 

Op donderdag 9 juni heeft Dik van der Zeijden 

een toelichting gegeven in de vergadering van 

de kerkenraad over het werk van de IKAA. 

Uiteraard ondersteunen wij het werk van de 

IKAA van harte! Dik gaf aan dat hij al lange tijd 

deel uitmaakt van de ledenraad en dat het 

wellicht goed zou zijn als iemand anders vanuit 

Sterrenburg zijn plaats kan overnemen. Soms 

is het goed als er iemand anders met nieuwe 

ideeën een dergelijke functie gaat vervullen. 

Vanuit de kerkenraad doen wij dan ook een 

beroep op u om te kijken of een dergelijke taak 

iets voor u kan zijn. Voor nadere informatie 

verwijs ik u graag naar Dik van der Zeijden. 

Marco Molendijk, scriba 

 

 

Vacature: opvolger 

digitale Zondagsbrief 

Vindt u het ook zo prettig om uw zondagsbrief 

per mail te ontvangen? 

Elke week wordt de zondagsbrief via de website 

naar de gemeenteleden gestuurd die zich 

daarop geabonneerd hebben. Dit is een 

handeling die 15-30 minuten in beslag neemt. 

Na vele jaren trouw en nauwkeurig elke week 

de verzending van de zondagsbrief via de 

website aan de abonnees verzorgd te hebben, 

heeft Hennie Los aangegeven dat ze ermee wil 

stoppen. We zijn heel blij dat zij dit zolang 

verzorgd heeft.  

Wie zoeken wij;  

• Iemand met een computer/laptop  

• Iemand die thuis wil bijdragen aan het 

kerkenwerk 

• Iemand die wekelijks 30 minuten op 

donderdagavond, vrijdag of zaterdagochtend 

dit kan doen 

Wat bieden wij; 

• Dankbare gemeenteleden 

• Vervanging indien nodig 

• U wordt goed ingewerkt en er is altijd back-up 

beschikbaar 

Denkt u bij het lezen dit is een taak voor mij of 

kent u iemand voor wie dit een leuke taak zou 

zijn laat het me weten.  

Wilt u meer informatie ?  

Corien Simpelaar 078-6173858  

(webmaster, na 18.00 uur) 



 

8 

Nieuwe vogels op de 

deuren 

Veel kerkgangers en andere bezoekers van ons 

kerkgebouw was het al opgevallen dat op de 

ruiten van de toegangsdeuren naar de 

ontmoetingsruimte nieuwe stickers zijn 

aangebracht. 

De blauwe vogels zijn vervangen door 

grijswitte vogels (duiven) die lijken op te 

vliegen vanuit een opengeslagen boek. 

Ze zoeken hun weg de lucht in en verspreiden 

zich meerdere kanten op. 

Je kunt hier een prachtige symboliek in zien, 

maar je mag het ook gewoon een aardig 

tafereel van opstijgende en vliegende vogels 

vinden. 

Als het u nog niet was opgevallen, bekijk dan 

de volgende keer dat u in de kerk bent, de 

toegangsdeuren nog eens goed. 

 

 

Afscheid 

Door:  Ds Barbara Heubeck-Duijts 

1 maart ben ik als ambulante, d.i. tijdelijke, 

predikante begonnen in de Ontmoetingskerk. 

Er was een vacature ontstaan na het emeritaat 

van ds. Kees Streefkerk. Deze heb ik met 16 

uur/week proberen te verzachten.  

Zondagmiddag 28 Augustus doet ds. Dick 

Steenks zijn intrede in de Ontmoetingskerk. 

Daarom neem ik afscheid. 17 augustus was 

mijn laatste dag in Sterrenburg. 

Ik dank jullie voor de openheid, waarmee ik 

werd opgenomen, het vertrouwen dat ik kreeg 

en de soepele samenwerking.  

Wat kwam ik een liefdevol engagement tegen 

voor het gezamenlijke project ‘Gemeente- in- 

Sterrenburg -Zijn’: Schouders eronder en doen! 

Zo was jullie aanpak. 

Wat kwam ik soms een opstandingskracht 

tegen die u gegeven werd, om in ziekte of 

verdriet een weg te zoeken die begaanbaar 

was. Indrukwekkend. Dat neem ik in hoofd en 

hart mee op mijn weg.  

Ik ben dankbaar voor de vele ontmoetingen. 

Tijdens de uren dat de kerk ’s morgens open is 

of thuis bij bezoeken. U heeft me laten delen in 

geloof, hoop en liefde en me uw levens- en 

geloofsverhaal verteld, vaak met humor en 

wijsheid. 

Een tijdje waren we samen onderweg, als 

pelgrims naar Gods Koninkrijk. Nu vervolgt 

weer iedereen zijn eigen route. God gaat met 

ons mee, ieder op zijn weg.  

Ik wil sluiten met een wens voor jullie, een lied 

uit de Iona traditie, dat ik verschillende 

mensen heb toegezongen aan het eind van een 

bezoek. 

Vrede wens ik je toe.  

Liefde wens ik je toe.  

Moge God je behoeden,  

Leef met zijn liefde.  

Vrede wens ik je toe.  

Zegen wens ik je toe . 

Aandacht wens ik je toe . 

Dat er mensen zijn met wie je kunt 

delen  

Zegen wens ik je toe  

 

Met een hartelijke groet 

Ds Barbara Heubeck-Duijts 

 

Vooraankondiging kerst 

Door Protestantse Contact Dienst  

Kerstviering voor de oudere gemeenteleden. 

We hopen dit jaar op dinsdag 20 december om 

11 uur onze kerstviering voor de 75 plussers 

weer in de Ontmoetingskerk te houden. U bent 

dan van harte welkom. 

Eind november krijgt u 

meer informatie, maar 

u kunt de datum vast 

noteren. 
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KookHuis 

Wist u dat: 

✓ het motto van het KookHuis “Koken vóór en 

dóór gemeenteleden” is 

✓ het nieuwe seizoen van het KookHuis in 

oktober start 

✓ het KookHuis op de derde woensdag van de 

maand wordt gehouden 

✓ het alweer 10 jaar geleden is dat we zijn 

begonnen 

✓ een maaltijd € 8,50 p.p. kost inclusief een 

drankje en koffie of thee 

✓ de kookploeg uit 9 personen bestaat 

✓ u zich kunt aanmelden via een intekenlijst die 

in de hal van de kerk ligt, maar ook telefonisch 

of per e-mail (6170490 / 

mkruijswijk@kpnmail.nl) 

✓ u via kerkblad en zondagsbrief op de hoogte 

wordt gehouden 

✓ we altijd om 18.00 uur beginnen met eten, 

maar dat u vanaf 17.30 uur welkom bent 

✓ u voor vragen terecht kunt bij:  

   Irene Krenning (6170285) of  

   Marja Kruijswijk (6170490) 

✓ iedereen van harte welkom is en we graag 

nieuwe gasten begroeten 

✓ het landelijke thema van de PKN “AAN TAFEL” 

bijzonder van toepassing is? 

Graag tot 19 oktober! 

 

 

Braderie 

: braderie@ontmoetingskerk -dordrecht.nl  

Nu het nieuwe seizoen begint wordt het ook 

weer tijd voor de jaarlijkse Braderie. Zoals 

gewoonlijk wordt de Braderie gehouden op de 

eerste zaterdag van de maand november; dit 

jaar is dat 5 november. Noteert u deze datum 

alvast in uw agenda? 

Ook dit jaar kunt u terecht voor zelfgemaakte 

spullen, goede tweedehands artikelen en ook 

boeken, grammofoonplaten, CD’s en dergelijke. 

Wilt u iets te koop aanbieden en daarvoor een 

kraampje reserveren, dan kunt u dit al laten 

weten bij een van de leden van de werkgroep 

of via braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl. 

Na het startweekend komt er ook een 

intekenlijst in de hal van de kerk te liggen.  

Vorig jaar heeft de jeugd een belangrijke rol 

gespeeld bij het slagen van de Braderie. Graag 

verwijzen wij u naar de oproep onder 'nieuws 

van het jeugdteam'. 

Natuurlijk willen we weer het rad van avontuur 

laten draaien of een verloting houden, maar 

daarvoor hebben we prijzen nodig. Afgelopen 

jaren hebben we veel prijzen kunnen 

bemachtigen via DE-bonnen. Heeft u nog DE-

bonnen in de kast liggen, dan zijn wij er erg blij 

mee. U kunt ze inleveren bij een van de leden 

van de werkgroep. 

De plannen voor de Braderie moeten nog 

verder worden uitgewerkt. Via het kerkblad en 

de zondagsbrief wordt u verder geïnformeerd. 

De werkgroep bestaat uit: Daniëlle Kadijk, 

Marco Molendijk, Cokky en Lex 

Nagtegaal en Evert en Marja 

Kruijswijk. 
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De (digitale) wijkbrief 

Door:  Hans van Dijke,  namens werkgroep 

digitale wijkbrief  

In juni hebben velen van u voor het eerst 

kennis gemaakt met een digitale wijkbrief. 

Natuurlijk weten wij niet hoe dat u persoonlijk 

is bevallen. Maar de reacties die wij hebben 

ontvangen zijn over het algemeen 

bemoedigend. Daar zijn we blij mee. 

Nog even waarom dit is besloten. Vroeger werd 

de wijkbrief door drukkerij RAD gedrukt. Om te 

bezuinigen werd besloten de wijkbrief in eigen 

beheer te kopiëren. Maar door onverwachte 

storingen was dit proces onbetrouwbaar en 

kostte veel tijd zodat de vrijwilligers vaak alles 

op alles moesten zetten om de brief op tijd 

gereed te hebben. Wat te doen? Laten drukken 

konden we op den duur niet betalen. Minder 

wijkbrieven per jaar was ook niet aantrekkelijk. 

Zo vormde zich het idee om de gemeenteleden 

met een emailadres een wijkbrief digitaal aan 

te bieden. Het bijkomend milieuvoordeel was 

dat zo ook veel minder papier zou worden 

verbruikt. En wie kan daar nu in onze Groene 

Kerk tegen zijn?  

De kerkenraad besloot voorzichtig te beginnen 

met voorlopig alleen een digitale Zomer- en 

Kerstwijkbrief. En voor de leden die deze 

wijkbrieven op papier willen, deze in eigen 

beheer te maken. De belangrijker Startwijkbrief 

en de Paaswijkbrief worden nog gedrukt en op 

elk adres bezorgd. Maar u kunt ook deze 

wijkbrieven via de website of de QR-code op de 

kaft downloaden op uw telefoon of tablet.  

Om de overgang soepel en de doorgroei 

voorspoedig te laten verlopen vragen wij uw 

welwillende betrokkenheid. Doet u al mee? 

Fijn, blijf vooral meedoen. Heeft u wel een 

mailadres maar nog geen digitale wijkbrief geef 

uw adres door. Hoe meer gemeenteleden 

meedoen, hoe effectiever de uitvoering. Ziet u 

problemen of heeft u suggesties geef ze ons 

door via Email: wijkbrief@ontmoetingskerk-

dordrecht.nl 

En als het dan in uw situatie toch niet lukt of 

niet past om een digitale wijkbrief te 

ontvangen, schroom ook dan niet. Meld het en 

u krijgt alsnog de papieren wijkbrief. 

Een andere naam, 

dezelfde service 

Door: Hans van Dijke,  namens de Kerkenraad  

Al heel lang kent onze gemeente een 

autorijdienst voor gemeenteleden die niet op 

eigen gelegenheid naar de kerk kunnen. Zij 

worden elke zondag opgehaald door andere 

gemeenteleden die hen met eigen auto naar de 

kerk brengen. Niet nieuw, 

u ziet het elke zondag 

gebeuren.  

Maar zoals bij veel op het 

eerste gezicht gewone dingen, dat is de 

buitenkant. Want hoe komt het, dat het werkt? 

Wie zorgt voor voldoende vrijwilligers met auto 

en zorgt dat dit altijd genoeg is voor het aantal 

meerijdende gemeenteleden? Wie deelt een 

nieuwe passagier zo in dat de verschillende 

routes een beetje logisch blijven? Wie lost 

problemen op met uitval van chauffeurs of 

passagiers? Wie verzorgt jaar op jaar een 

rooster waarin de chauffeurs een gelijk aantal 

ritten rijden? Wie is die stille kracht? Gek 

genoeg weten we dat wel, want het staat in het 

kerkblad. Maar hoe belangrijk zulk werk is, 

realiseren wij ons dikwijls pas als zo iemand 

stopt. Dan moet de kerkenraad naarstig op 

zoek naar zo’n nieuwe stille kracht die het 

stokje wil overnemen. 

Daarom verdient de per 1 oktober scheidende 

coördinator autorijdienst Coby Doornik, 

dubbele hulde. Niet alleen heeft zij de 

organisatie zolang verzorgt dat we de tel zijn 

kwijtgeraakt; minstens 22 maar mogelijk, 

waarschijnlijk zelfs, meer dan 25! jaar. Maar zij 

heeft ook voor haar eigen opvolging gezorgd. 

Dus Coby, DANK JE voor die niet meer te tellen 

jaren waarin je zorgde dat er altijd autovervoer 

was voor hen die dat nodig hadden. En dank je, 

omdat je de kerkenraad het werk uit handen 

hebt genomen een opvolger te zoeken. 

Chapeau voor je inzet en verantwoordelijkheid! 

En ja, wie neemt dan nu het stokje over? Dat is 

Laura Breur, Ockenburg 8. Laura, fijn dat jij 

per 1 oktober de coördinatie van de 

autorijdienst op je neemt. We snappen dat met 

zo’n voorganger de lat hoog ligt. Maar we 

hebben alle vertrouwen in je. De kerkenraad 

wenst je dan ook veel succes en natuurlijk en 

vooral ook veel plezier bij de uitvoering van dit 

belangrijke werk.  
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Lokaal kopen, waarom niet? 

Door:  Leo Simpelaar, l id werkgroep Groene Kerk  : groen@ontmoetingskerk -dordrecht.nl  

e ziet steeds artikelen in de media verschijnen over het lokaal kopen van levensmiddelen. 

Mede door de pandemie werd duidelijk dat er veel met de levensmiddelen gereisd wordt. 

Waarom eigenlijk vraag je je soms wel eens af.  

Ik kan begrijpen dat hier in Nederland geen avocado’s, vijgen, dadels, olijven willen groeien. Om 

het hele jaar de consument van allerlei vruchten en groenten te voorzien wordt het overal op de 

wereld vandaan gehaald. Als je op de verpakking kijkt kun je zien waar het vandaan komt.  

Enkele voorbeelden zijn de sperziebonen uit Marokko, bleekselderij uit Spanje, groene asperges 

uit Peru. Is dit altijd al geweest? Nee, nou ja, vroeger wel, maar dan wel op kleine schaal waar dan 

een hoge prijs voor betaald moest worden. Dat was alleen bestemd voor de rijke mensen. De 

gewone mensen moesten het hebben van de seizoengebonden producten die dan beschikbaar 

waren.  

Dit zou nu, in 2022, ook kunnen maar men moet er 

wel voor op zoek gaan. Dat heb ik ook gedaan en 

heel verrassend, hier op het eiland is voldoende te 

verkrijgen. Allereerst doen wij als afhaalpunt voor 

het groentepakket van Kors al goede zaken. Maar 

verder kijkend op het eiland valt er nog meer te 

halen. De lokale verkooppunten zijn verenigd in 

www.boerenvandordt.nl. Indien mogelijk kunt u via 

internet daarop verder kijken voor de openingstijden 

en voor de verkoop van de producten.  

Hieronder zijn de verkooppunten van de boeren van Dordt 

o Valk groenten en fruit - Burg. Jaslaan 39 

o Zorgboerderij De Springerhoeve - Noorderelsweg 16 (verse melk, eieren, honing, jam) 

o Boerderijautomaat Dordrecht - Provincialeweg 12 (aardappelen, uien, eieren) 

o Zorgboerderij de Zuidpunt - Polder Oudendijk 2a 

o Boerderijwinkel Nieuwe Beer - Nieuwe Beerpolder 2 (verschillende producten zoals jam, 

honing, appelmoes in verkoopkast langs de weg) 

o Boerderijwinkel Els-hoeve - Van Elzelingeweg 4  (verse melk, kaas en zuivel) 

o Theetuin de Griendheuvel - Nieuwe Merwedeweg 2 

o Zorgboerderij de Veldlinden - Noorderelsweg 14  (aardappelen, uien, aanmaakhout, 

perkgoed (seizoensgebonden), zelfgemaakte producten vd hulpboeren zoals vogelhuisjes) 

o Stadslandbouwkas de Oude Beer - Rijksstraatweg 10 (o.a. groenten) 

 

Het is mooi te combineren met een fietstocht door onze mooie polder met de Dordtse Biesbos. 

Vergeet dan niet een koeltas met een koelelement mee te nemen om de groente lekker vers te 

houden. 

  

J 
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Huiswerkhuis 

Door:  Hans Mensen 📱: 06 20218471 : huiswerkhuis@ontmoetingskerk -dordrecht.nl  

et HuiswerkHuis gaat op dinsdag 6 september 2022 weer beginnen. Wij hebben er veel zin 

in. De meeste deelnemers van vorig schooljaar komen weer terug en wij hopen dat nieuwe 

deelnemers hun weg naar ons HuiswerkHuis zullen gaan vinden.  

Ons HuiswerkHuis is gevestigd in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3 (Naast de Jumbo 

supermarkt) in Sterrenburg 3. De bussen van de buslijnen 5 en 7 stoppen voor de ingang van de 

kerk aan het Lunenburgplein. Ook hebben wij stallingsfaciliteiten voor fietsen en scooters. 

In het HuiswerkHuis geven wij ondersteuning bij het maken van huiswerk. Daarnaast bieden wij 

extra uitleg indien dit noodzakelijk is om de stof te leren beheersen. De doelgroep waar wij ons op 

richten is basisschool vanaf groep 6, VMBO en onderbouw HAVO/VWO. Tijdens een toetsweek kan 

op afspraak op woensdag extra training worden gegeven. Wij kunnen ook examentraining geven 

voor VMBO. Op dinsdag en donderdagmiddag van 14.00-17.00 uur staan wij klaar zodat leerlingen 

van ca. 10 tot 17 jaar in rust (en op z’n tijd gezelligheid natuurlijk) hun schoolwerk kunnen doen. 

De deelnemers kunnen beide dagdelen of een van de twee dagdelen deelnemen. 

Mocht een deelnemer door omstandigheden niet komen, willen wij dit voor 12.00 uur de 

betreffende dag uiterlijk weten i.v.m. het aantal noodzakelijk begeleiders. 

Wij werken met vijf collega’s met de volgende specialisaties: 

o docent Basisschool - alle vakken basisschool, VMBO, onderbouw HAVO. 

o docent VMBO - Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde; 

o docent VMBO/HAVO - Frans, Engels. 

o docent MBO - wiskunde, natuurkunde, scheikunde, logistiek en economie. 

o HBO - maatschappelijk werk, vakken basisschool, VMBO, onderbouw HAVO. 

Om het HuiswerkHuis op een verantwoorde manier te laten verlopen hebben wij een protocol ter 

voorkoming van Covid 19 opgesteld.  

In het lokaal op de eerste etage is voldoende ruimte om op voldoende afstand (1,5 meter) van 

elkaar te kunnen werken. Het lokaal biedt ruimte aan maximaal 10 kinderen/tieners. 

Kinderen/tieners uit Sterrenburg/Dordrecht zijn van harte welkom om deel te nemen.  

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.  

Mocht U meer informatie willen? We zijn bereikbaar via email: HuiswerkHuis@ontmoetingskerk-

dordrecht.nl of neem contact op met 06 20218471. 

U kunt vrijblijvend een intakegesprek voeren voordat U besluit uw kind/tiener te laten deelnemen. 

Nieuwe deelnemers kunnen zich via ons mailadres aanmelden. Iedere nieuwe deelnemer krijgt een 

kort intakegesprek. 

De begeleiders van het HuiswerkHuis  

H 

Tip voor minder afval; 

Weg met wegwerp Kies voor herbruikbaar; 

Bij boodschappen doen kun je naast je boodschappentas ook herbruikbare zakjes, netjes en 

soms ook doosjes meenemen. Daarmee kun je goed op de markt terecht. Ook in de supermarkt 

is het meestal mogelijk om groente en fruit in eigen verpakking mee te nemen. Bij de bakker, 

groentewinkel, kaaswinkel, viswinkel lukt het ook vaak wel om je aankopen in een eigen 

verpakking te laten doen. Gaandeweg kun je steeds meer mogelijkheden ontdekken. 

Met elkaar kunnen we de afvalberg kleiner maken. 
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Programma Open Huis 

Ontmoetingskerk 

September t/m december 2022 

(elke 2e en 4e woensdagmorgen van de maand) 
Alle programma’s onder voorbehoud  

Raadpleeg de website  

14 september Piet Wentzel neemt ons mee naar het prachtige eiland Madeira.  

We kunnen genieten van weer een mooie film. 

28 september De aanwezigheid van Grieken, Romeinen en Normandiërs op Sicilië.  

Hans van Rossum schetst een boeiende reis door de geschiedenis. 

12 oktober  “Dochters van Dordrecht” 

Schrijfster Saskia Lensink vertelt over haar boek: ’. 

26 oktober “Geslagen te Dordrecht” 

door Martin Bloemendal.  Vanaf 1200 tot 1806 werden in de Dordtse 

Munt alle munten van het Graafschap Holland geslagen. 

9 november “Van schapenvacht tot wintertrui” 

Irene Streefkerk vertelt over het werk van de wolspingroep die in het 

kader van de Groene kerk vorig jaar is opgestart en heel actief is. 

23 november Te voet naar Santiago de Compostella 

met Willem Somer. De belevenissen van zijn laatste voettocht. 

14 december Speciaal winter/kerstprogramma met veel muziek  

en sfeervolle beelden.   

 

U bent op bovenstaande data van 09.45 - 12:00 uur van harte welkom  

in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht 

Inloop vanaf 09.45 uur, de presentatie begint om 10.15 uur 

Mochten er vanwege de overheid beperkende maatregelen van toepassing zijn,  

kijk dan altijd voor meer informatie ook op de website van de kerk:  

www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl of bel naar 

Contactpersoon: 

Idelette Reehorst,  of Cor den Dopper, 

tel. 078 617 75 89  tel. 06 515 650 02 

E-mail: ideletter@hotmail.com    E-mail: cjdendopper@gmail.com 
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Nieuws vanuit het jeugdteam 

oor ons idee hebben we de laatste berichtgeving vanuit het jeugdteam net verstuurd, maar nu is 

de zomervakantie alweer voorbij en maken we ons klaar voor een nieuw kerkelijk jaar vol leuke 

activiteiten. 

 

 

Er staat weer van alles in de planning, maar we starten zoals altijd 

met een kampvuur-avond en spelletjes op de vrijdag van het 

startweekend (16-18 september 2022)  

 

 

Ook zijn we van plan om in 

samenwerking met het Inloophuis, op 

een zaterdag in de herfstvakantie 

een pannenkoekenlunch te 

organiseren voor jong & oud. 

 

Houd te zijner tijd de berichtgeving even in de gaten in de zondagsbrief, Kerk 

op Dordt en social-media kanalen, want we zijn dan niet alleen op zoek naar 

mensen die dol zijn op pannenkoeken eten maar ook mensen die graag als 

pannenkoekenbakker zouden willen optreden        

 

 

In de tussenliggende periode van de zomereditie en de starteditie van de wijkbrief is het ook voor de 

activiteiten binnen de kerk een beetje komkommertijd geweest. 

We hebben op zaterdag 2 juli nog een leuke afsluiting gehad 

van het CCC-seizoen in het thema ‘Expeditie Robinson’ (zie 

verderop in deze rubriek) met aansluitend de Hotspot-BBQ. 

Het weer was prachtig, zonnig maar niet te warm dus mooier 

konden we het niet treffen voor zo’n leuke dag. De 

boodschappen waren binnen, de voorbereidingen aan het eten 

waren getroffen en aan het begin van de middag hebben we 

samen met de BBQ-hulptroepen de locatie leuk aangekleed.  

Rond half 5 druppelden de eersten binnen en tegen 6 uur 

waren we compleet. De groep bestond uit bijna 40 personen 

waaronder 15 kinderen in alle leeftijden! We hebben heerlijk 

gegeten, gekletst en gespeeld; ook de ‘grote mensen’ hebben 

nog een spel gespeeld:  

  

V 
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MEGA-MEMORY  

De groep werd in 3-en verdeeld en er werd tegen elkaar gespeeld. Hele keuze-strategieën werden er 

bedacht door de groepen om de andere groepen te snel af te kunnen zijn. Er is ontzettend fanatiek 

gestreden voor de grootste stapel memory-kaarten en uiteraard mocht een revanche-potje (meerdere 

malen!) niet ontbreken. Nooit gedacht dat je zo fanatiek met memory kon zijn!! 

Al met al kunnen we weer terugkijken op een zeer geslaagde middag en avond. 

 

De laatste CCC bijeenkomst was op een 

middag, in de Nieuwe Brabantse Biesbosch. 

Daar hebben de tieners gestreden om de 

Expeditie Robinson beker.  

Er werden lasso’s geworpen, water 

verplaatst door middel van sponsen, ballen 

gegooid en estafettes gelopen.  

Uiteindelijk bleek Ruben de ultieme 

Robinson! 

 

 

 

 

 

In het nieuwe seizoen staan er ook alweer diverse 

leuke avonden gepland. De CCC-avonden zijn 

bedoeld voor tieners van 10-16 jaar.  

Blokkeer alvast de data uit de CCC-agenda in je 

eigen agenda en houd de tiener-app en 

Instagram e.d. in de gaten voor meer informatie 

over deze avonden. 
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Najaar 2022 

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten; samen 

eten schept verbondenheid.  

Dit najaar willen we graag weer een Hotspot-avond organiseren. De datum hebben we nog niet vastgelegd 

maar zullen we ruim van tevoren kenbaar maken.  

Deze avonden zijn heel belangrijk, met name voor het onderlinge contact binnen de groep 50-. In deze 

groep zijn veel mensen die niet regelmatig in de zondagsdienst zijn maar wel een verbinding willen met de 

kerk. 

Het is laagdrempelig, niets moet als het maar gezellig is. Samen koken en eten is een heel mooi middel om 

onderlinge contacten te leggen en te onderhouden, maar ook om nieuwe mensen te ontmoeten. 

We willen dit dus graag SAMEN doen met jullie. Ben je alleen, samen of met een gezin? Kom gezellig 

meekoken, eten en socializen!! 

Heb je een leuk thema voor deze avond of wil je helpen om de boodschappen te doen, mee te koken op 

de avond zelf of helpen met iets anders, maak dit dan kenbaar aan ons via mail, app, telefoon of gewoon 

live op zondag in de kerk. 

 

 

De afgelopen twee jaar kon de jaarlijkse zomer-quiz van Het 

Openhuis door corona niet doorgaan. Maar op woensdag 17 

augustus werd voor jong & oud de jaarlijkse zomer-quiz weer 

gehouden in de kerk. Georganiseerd door de mensen van het 

Openhuis. Een soort pub quiz die deze keer over 

bekende personen, sport, schrijvers, kenmerken 

van steden, reclame-logo’s en koningshuizen 

ging. 

Er werd gestreden per team van 

ongeveer zes personen voor het 

meeste aantal punten. 

Teun, Ruben en Iris vormden samen met één lid van het jeugdteam en twee 

aardige, slimme, oudere dames een team. Er deden zes teams mee. 

Er werd fanatiek gespeeld en je kon af en toe de hersens horen kraken. ‘Wie 

was dat ook alweer?’ ‘Ik weet het wel maar het zit ver weggestopt…’ ‘Ik kom 

er nog wel op…’ 

Na alle vragen was er een pauze om weer op adem te komen van al het denken en dat 

deden we met een heerlijke wafel, voorzien van vers fruit en slagroom.  

Er waren veel ‘o ja’-momenten toen tijdens de nakijk-ronde de antwoorden werden gegeven door 

Joke Apon en haar dochter. 

Na het optellen van de punten bleek ‘ons’ team 3e te zijn geworden. 

De uiteindelijke winnaars van deze editie van de zomer-quiz gingen met 1 punt(!) verschil t.o.v. de nummer 

2 er vandoor met de prijs. Van harte gefeliciteerd!! 
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Op zaterdag 5 november zal de jaarlijkse 

braderie weer worden gehouden. Vorig 

jaar hebben we, het jeugdteam, met een 

aantal kinderen een hele leuke dag gehad 

in onze kraam. Het zou superleuk zijn om 

het dit jaar weer samen met jullie te doen. Vind je het leuk om die dag 

zelfgemaakte lekkernijen, speelgoed en boeken waar je te groot voor 

bent te verkopen of gewoon te helpen? Geef je dan via de mail of tiener-

app op bij ons, dan maken we er met z’n allen weer een leuke dag van. 

 

Als je met ons contact op wilt nemen kan dat via: 

: jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

Een DM via Instagram: jeugdteam.ontmoetingskerk 

Of spreek ons (Marianne van Geldorp, Mirjam Vingerling of Daniëlle Kadijk) 

gewoon aan als je ons ziet       

Verdere informatie over de braderie is elders in de wijkbrief te vinden. 

Het Jeugdteam: Marianne, Mirjam & Daniëlle 

 

 

 

SevenPlus 

Door: Melanie Versteeg : melanie.versteeg@gmail.com 

lles draait inmiddels weer op school, 

verenigingsleven, vrienden ontmoeten, nieuwe 

vrienden maken (dat laatste altijd wel). Voor de 

vakantie hebben we een gezellige leerzame avond gehad in 

de Wijnstok, waarbij we over kleding en mode hebben gesproken. Maar ook over weggeven van 

kleding aan goede doelen! Dit alles in het teken van de zeven werken van de Barmhartigheid.  

We willen een terugkomavond organiseren, met de vraag of je vooraf je kledingkast eens wilt 

bekijken of laat je een van je ouders dat doen         Voor een goed doel (Dorcas in dit geval) 

willen we kleding inzamelen. We zullen vooraf wegen hoeveel we opgehaald hebben! 

Ook kan er kleding geruild worden of je kunt de kleding oppimpen.  

Uiteraard zijn er chips en is er cola of iets anders te drinken aanwezig. 

Kon je niet aanwezig zijn de vorige keer, geen probleem, je kunt gewoon aansluiten! Neem een 

vriend of vriendin mee. Per app zal je geïnformeerd worden over de tijd, maar noteer alvast in je 

agenda: vrijdagavond 2 september in de Wijnstok!                           en chips 

Succes met opstarten van alle andere activiteiten! 

Tot later! Groetjes leiding van SevenPlus De Wilhelminakerk, Wijnstok en Ontmoetingskerk,  

namens Ronald, Stephan, Ilona en Martha en Melanie 

A 
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Kerk in de wijk, dagelijks open om even binnen te lopen 

Door:  Corien Simpelaar, Marjan Berden, Gerda Post  

n het buitenland op vakantie vinden we het vaak prettig om een kerk even binnen te lopen, er 

tot rust te komen en een kaarsje aan te steken. Wist u dat als u thuis bent dit ook gewoon kan 

in onze Ontmoetingskerk. 

De Ontmoetingskerk is dagelijks open; van maandag t/m vrijdag van 10:00-12:00 uur.  

Daarnaast is de kerk ook op zaterdag open. Vanaf 24 september kunt u elke zaterdag aanschuiven 

voor een eenvoudige lunch (12.30 tot 14.00 uur). Zie ook de aankondiging van de Inloophuis-

Aanschuiflunch hiernaast.  

De lunch bestaat afwisselend uit brood met soep, soms fruit, pannenkoeken en dergelijke. U bent 

van harte welkom om op zaterdag mee te eten, aanmelding vooraf is niet nodig. Twee 

gastheren/vrouwen verzorgen de lunch maar u kunt als u wilt ook een handje meehelpen.  

Door deze openstellingen kunt u elke dag de kerk even binnenlopen om een kaarsje aan te steken 

in de stilteruimte achterin de kerkzaal. Maar ook kunt u in de kratten in de hal houdbare etenswaren 

inleveren voor de voedselbank. Het is fijn dat veel mensen van deze mogelijkheid gebruik maken 

(in de zondagsbrief wordt aangegeven welke producten per maand ingeleverd kunnen worden.) 

Elke dag is een pastorale ouderling/medewerker aanwezig waar u een gesprek mee kunt hebben. 

Vanaf zondag 28 augustus hebben we weer een eigen wijkpredikant, ds. Dick Steenks, die aanwezig 

is tijdens de openstelling van dinsdagmorgen. 

Kortom: onze kerk is dagelijks open en biedt een luisterend oor en een plek van stilte in onze 

hectische wereld. Loop gerust eens binnen; voel je welkom, net als op vakantie! 

 

 

I 
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WOK (Wandelen OntmoetingsKerk) 

Door:  Herman Riet, : 078 618 3943 / Marcus van Driel ,  📱: 06 1149 5383 

:  wok@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

n oktober starten we het 6e seizoen van WOK wandelingen. De laatste jaren zijn er veel 

geplande wandelingen vervallen door de beperkingen van de corona epidemie. We hopen dat 

we het komende seizoen zonder onderbrekingen kunnen wandelen en dat we hooguit in 

verband met de weersvoorspelling een keer een wandeling moeten afblazen. 

In oktober 2017 begonnen we met ‘Wandelen 

Ontmoetingskerk’; korte wandelingen, twee keer per 

maand op de 1e en 3e woensdagmiddag om 14.00 uur. 

Het was meteen een succes. Meestal waren we met meer 

dan twintig wandelaars. Inmiddels beginnen we met de 

58e WOK wandeling! 

Het startpunt is tevens eindpunt van een wandeling en is 

met openbaar vervoer bereikbaar. 

Voor de komende maanden hebben we de volgende 

wandelingen gepland.  

• 5 oktober Nieuwe Biesbosch 

  vanaf halte Vredenburg (lijn 5) 

• 19 oktober Street art wandeling Binnenstad 

  vanaf Station Dordrecht 

• 2 november Dordtse Kil II + Postillion hotel 

  vanaf bushalte Wieldrechtse Zeedijk (lijn 7) 

• 16 november Zuidhoven - Leerpark – Land van Valk 

  vanaf bushalte Spirea (lijn 5) 

• 7 december Wielwijkpark – Amstelwijck 

  vanaf halte Kometenlaan (lijn 7) 

De stadsbus of de eigen fiets brengt je bij het beginpunt 

waar we ons verzamelen. In Kerk op Dordt worden onder 

de wijk Ontmoetingskerk de wandelingen aangekondigd. 

Geïnteresseerde wandelaars houden we ook op de hoogte 

via hun e-mail adres als dat bij ons bekend is. We melden 

dan onder andere de route en vertrektijden.  

Tevens kunnen we ongeveer een uur 

voor vertrek nog doorgeven of de 

wandeling wel of niet doorgaat bij 

mindere weersomstandigheden. 

We hopen weer op een mooi 

wandelseizoen 2022/2023, met 

wandelingen langs mooie, bekende en 

ook minder bekende plekjes.  

I 
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Wandelen met je gemeente 

Door:  Herman Riet  : 078-618 3943 : wandelen@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

e hebben nog één zaterdagwandeling te gaan. Dat is op zaterdag 24 september. We 

lopen dan van Lent naar Berg en Dal/de Duivelsberg, een afstand van ruim 20 km. Een 

route met veel beklimmingen. Hiermee is de wandeling van het Limespad beëindigd. 

Ruim 2 jaar geleden zijn we aan dit 275 km tellende traject begonnen met de start in Katwijk aan 

Zee. Via Leiden, Utrecht, Arnhem en Berg en Dal is de route gegaan.  

In de wintermaanden staan de zaterdagwandelingen stil, maar waarschijnlijk zal ik een paar 

wandelingen inlassen. Ik denk aan een NS wandeling of een door een plaatselijke wandelvereniging 

georganiseerde tocht niet ver van Dordrecht. Informatie hierover zal komen te staan in het 

Kerkblad. Onze vaste wandelgroep zal een mail ontvangen. Nieuwe wandelaars kunnen met mij in 

contact komen via onderstaand adres. Zij ontvangen van mij dan verdere informatie. 

Wat gaan we na de winter lopen? 

Nu het Limespad is beëindigd zullen we een andere 

route gaan lopen. We gaan in ieder geval na de 

winter verder met het Kloosterpad. Een 

wandelroute langs Brabantse kloosters.  

Deze wandelingen wisselen we af met 

wandelgedeeltes van het Biesboschpad óf het 

Betuwepad. Twee mooie routes niet ver van 

Dordrecht. Ook hierbij zullen de afstanden ruim 20 

km zijn. In de volgende Wijkbrief zal ik het 

programma voor 2023 bekendmaken.  

 

Bijschrift foto: Halverwege de wandeling een 

rustpauze  

 
  

W 

Tip voor minder afval; 

Repareren kun je leren. 

Gooi niet zomaar een kapot product weg. 

Bedenk of het nog te repareren is. Dat 

bespaart in CO2-uitstoot en kostbare 

grondstoffen.  

Heb je zelf twee linkerhanden? Bezoek 

een gratis toegankelijk Repair Café; in 

Sterrenburg elke 2e zaterdag van de 

maand van 10.00 tot 13.00 uur op de 

Noorderkroonstraat 160 in het gebouw 

van Syndion. Een vrijwilliger gaat samen 

met jou aan de slag om je stofzuiger, 

fiets of kledingstuk etc. te repareren.  

Daarnaast kun je online veel 

instructiefilmpjes vinden.  

Repareren = minder afval! 
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Maaltijd Startweekend  

Door: Marja Kruijswijk  

ls start van het nieuwe kerkelijk seizoen organiseren we dit jaar op zaterdag 17 september 

weer een gezamenlijke maaltijd. Dit keer in het kader van het landelijk thema van de PKN 

“AAN TAFEL!” 

U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd. De inloop is vanaf 17.00 uur en we starten om 18.00 

uur met een voorgerecht, gevolgd door een hoofdgerecht naar keuze en sluiten af met een heus 

toetjesbuffet. Ook aan onze vegetarische gasten is gedacht.  

De kosten bedragen slechts € 10,00 inclusief 2 drankjes.  

U kunt zich t/m 11 september aanmelden op de lijst in de hal van de kerk of telefonisch of via e-

mail bij Evert en Marja Kruijswijk, 617 0490 / 06 515 138 66 / 06 512 623 09,  

E-mail: mkruijswijk@kpnmail.nl 

Komt u ook? Samen eten is heel gezellig. Graag tot 17 september. 

Namens het team, Evert en Marja Kruijswijk en Lex en Cokky Nagtegaal 

 

A 
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Exposities werkgroep Kerk en Hobby 

“HERFST en OOGSTTIJD” 

Door:  Lex Nagtegaal :  078 6183 864 en Dickie Trumpie : 078 6175 719 

: kerk-en-hobby@ontmoetingskerk -dordrecht.nl   

edurende de zomermaanden heeft u kunnen genieten van diverse kunstwerken met als 

thema “Imagine” van onze zomergast Hetty Knobbe. Vanaf het startweekend is de 

werkgroep Kerk en Hobby weer aan de beurt en zij heeft gekozen voor de herfst en de 

oogsttijd. Er zijn weer diverse kunstwerken te bewonderen in de Ontmoetingsruimte, in de gang 

en in de kerk. Bekijk alles op uw gemak en schrijf gerust uw bevindingen in ons gastenboek. 

 

Onze werkgroep bestaat al 

meer dan 30 jaar uit 

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 

uitgekozen waar iedereen mee aan de slag kan gaan. De 

resultaten worden gedurende een aantal weken tentoongesteld 

in de Ontmoetingskerk. Elke hobbyist heeft zijn of haar eigen 

techniek (Aquarel, Keramiek, 3 D-vorm, Acryl of Olieverf, Pastel, 

Fotografie, Speksteen, Textiel, Art-journal, Pyrografie enz.). 

 

Wilt u ook meedoen met deze groep? 

Wij zoeken nog mensen met een creatieve hobby ter aanvulling van onze 

werkgroep. U bent altijd van harte welkom! 

 

BEZICHTIGING:  

Elke zondag voor en na de kerkdienst, tijdens de aanschuiflunch, bij het 

“Inloop Huis” op zaterdag of het “Open Huis” elke 2e en 4e woensdag van 

de maand, of op afspraak. 

Voor actuele openingstijden zie elders in deze wijkbrief  

  

G 
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Op bezoek bij vrienden…. 

Door:  Dik van der Zeijden   aangevuld door 

  Frans Riet, Bestuurslid IKAA : fr iet1@kpnmail.nl  

o voelt het voor veel mensen die de diensten van het IKAA bezoeken; ontmoeting met 

vrienden die je, soms wekelijks, soms minder vaak ziet. Namens de Ontmoetingskerk mag 

ik, Dik van de Zeijden alweer enige jaren deel uitmaken van de Ledenraad die, samen met 

een grote groep vrijwilligers, zorg draagt voor een goed verloop van deze bijzondere kerkdiensten.  

IKAA staat voor Interkerkelijke Kommissie voor Aangepaste Arbeid. Een naam die ontstond in de 

tijd dat veel woorden die aanvankelijk met een “c” werden geschreven, veranderd werden in 

woorden met een “k”. Vandaar de “K” in de afkorting IKAA.  

De IKAA bestaat al ruim 50 jaar. Ze had en heeft als doel de Bijbelse Boodschap door te geven op 

een zodanige manier dat ook mensen waarvoor gewone kerkdiensten te moeilijk zijn, toch met het 

Evangelie in aanraking kunnen komen.  

Een hoogtepunt was de speciale viering van dit jubileum in 2018. 

Elke zondag worden er om 10.00 uur aangepaste diensten georganiseerd in de aula van het 

Insulacollege aan de Koningstraat, naast Dubbelmonde.  

Er zijn ongeveer 8 sprekers en spreeksters die de diensten verzorgen. 

De dienst bevat alle elementen van eredienst, met interactie met de mensen in de zaal en met 

verzoeknummers aan het einde: dan mag wie dat wil naar voren komen en meespelen/ 

meebewegen met de gebaren die bij de liederen horen. 

De diensten duren niet langer dan een uur. 

Dan vieren we de verjaardagen en daarna 

drinken we koffie, thee of limonade. Om 

11.15 uur gaan we weer naar huis of naar 

de tehuizen. 

Wekelijks tellen we zo’n 85 tot 100 

bezoekers/deelnemers. Een deel daarvan 

behoort tot ‘de doelgroep’, een ander deel 

wordt gevormd door de ondersteuners/ 

rijders/ begeleiders. Daarnaast is er een 

(kleine) groep ‘herintreders’, mensen die de 

band met de kerk verloren zijn en voor wie 

dit een veilige plek is om weer ‘in te treden’ 

in de kerk. 

Begin augustus had ik, Dik van de Zeijden, weer drempeldienst en het is prachtig om te zien hoe 

blij iedereen is om weer naar een dienst te kunnen: “de vreugde voert ons naar dit huis” is heel 

zichtbaar en voelbaar. 

In het verleden werden er ook aangepaste diensten gehouden in de participerende kerken; Dat 

zijn PKN-kerken, Vrij Evangelische Kerk, Baptisten Gemeente, Christelijk Gereformeerde Kerken 

en soms zelfs in een van de kerken uit de regio. Dit was verwaterd o.a. door corona maar ook door 

veroudering van de doelgroep (moeite met verandering, logistieke problemen met halen en 

brengen). 

Maar nu zijn er weer nieuwe initiatieven. 

Z 
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Op 9 oktober zijn we te gast in de Grote Kerk van Dordrecht. Deze dienst begint dan om 10.30 

uur. Nu Covid-19 minder greep heeft op de kerkdiensten, hopen we dat de aangepaste diensten in 

de zogenaamde IKAA-kerken weer verder ingevuld kunnen worden, zo ook in de Ontmoetingskerk. 

In Kerk op Dordt wordt regelmatig over deze diensten geschreven. Daar staat ook vermeld wie de 

diensten leidt en of er eventueel een aangepaste dienst is.  

Er is er al heel lang een band tussen de Ontmoetingskerk en de IKAA. In de tijd van dominee 

Boswijk was er een rooster opgesteld voor ouderlingen om bij toerbeurt de diensten te bezoeken. 

Zo kon er in de kerkenraad steeds, indien nodig een terugkoppeling plaatsvinden. Later werd het 

rooster losgelaten, maar er was regelmatig een vertegenwoordiger van de Ontmoetingskerk 

aanwezig. 

Onlangs is in de kerkenraad één en ander verteld over de IKAA.  

Het pastoraat aan de deelnemers wordt nu ook ingevuld door sprekers en/of bestuursleden, vaak 

is dit een ‘noodgreep’ omdat het contact met de ‘eigen’ kerk er niet of bijna niet is.  IKAA is bekend 

bij medebewoners en familie.  

Een mooie taak waarbij we best hulp kunnen gebruiken. Op de website www.ikaa is de nodige 

informatie te vinden. Maar u kunt ook contact opnemen met bovengenoemde personen. Vacatures 

zijn er doorlopend: koffiezetters, technici, stoelenzetters, muzikanten, sprekers, chauffeur, enz.  

Uw bijdrage in de jaarlijkse collecte is ook hard nodig. Maar bovenal hebben we uw steun nodig in 

gebed voor dit bijzondere werk in de wijngaard van de Heer. 

 

 

 

Stichting Wakka Foundation 

Door:  Gonnie Walrecht  📱: 06 4892 7016 : info@stichting-wakka-foundation.nl  

Project voor advies aan en training van mentaal en/of fysiek beperkte 

kinderen in Bamenda en Bali Nyonga, Kameroen 
 

oor het beëindigen van de Kassabonactie van Jumbo, waaraan zovelen van U mee deden, 

komt de Stichting nu een jaarlijks bedrag van bijna € 2000,00 te kort om voor dit goede 

doel te besteden. 

Vandaar dat wij nu een beroep op U doen om alsnog de kinderen en de ouders door middel van 

een financiële bijdrage te helpen aan de benodigde medische verzorging, fysiotherapie, medicijnen 

en hulpmiddelen en zodoende de ouders een steuntje in de rug te geven. 

Iemand maakt jam en doneert de opbrengst, zelf doneer ik de honing van mijn bijen. Overigens 

verkrijgbaar voor € 6,00 per potje. 

De Solarcooker en de Solarlamp zijn een succes in de afgelegen gebieden. Zie hierover de 

nieuwsbrieven op website: Stichting Wakka Foundation (www.stichting-wakka-foundation.nl) 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur: Gerdy Weustink, secretaris  

Gonnie Walrecht, penningmeester  

D 
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Een sprookje met een diepere betekenis 

Door: Jan Overduin  

r was eens een sprookjesverteller en die ging dood. Hij had zijn leven lang over kabouters 

verteld en nu wilde hij voor zijn dood, nog een kabouter zien, een werkelijke kabouter. Hij 

zocht in de provisiekast, in de ontbijttrommel, onder het buffet, maar er was nergens een 

kabouter te vinden. Nu begon de sprookjesverteller te wenen. “Ach Lieve God”, sprak hij “ze zijn 

op, er is er geen eentje meer. Ik heb mijn hele leven vast geloofd dat er kabouters waren, maar 

nu zie je wat je er van denken moet. Hij heeft toch gelijk gehad, de kruidenier van hiernaast die 

mij altijd zo uitlachte. Nu heb ik niets meer van het leven te verwachten.” En de sprookjesverteller 

kroop in bed, blies de kaars uit en wachtte op de dood. Doch de dood kwam niet, hij was de 

verkeerde weg ingeslagen, en liep nu te mopperen om het huis heen. “Woont hier de 

sprookjesverteller?” riep hij door het raam. “Ja, dood!” antwoordde de sprookjesverteller, “kom er 

maar in. Maak het kort, alle aardigheid is er toch af voor mij. Pas op voor de drempel, daar zit een 

plank los.” 

Je bent een rare,” hernam de dood zich over het bed buigend. ”Verlang je naar mij? De mensen 

zijn altijd bang als ik binnenkom. Vind je het prettig dat ik er ben?” “Jawel” antwoordde de 

sprookjesverteller glimlachend, “ik vind het heel prettig dood. De kabouter wil niet komen en 

daarom ben ik blij dat jij komt, of het een of het ander.” “ Wat zit je toch te praten van een 

kabouter,” sprak de dood verbaasd, “je bent een echte sprookjesverteller. Onderzoek liever je 

geweten, denk eens aan je zonden en aan de eeuwigheid. Dat zijn nuttige gedachten. Ik zal zolang 

wat in de tuin rondlopen, je roept wel als je klaar bent.”  

De sprookjesverteller lag nu op zijn rug naar de zoldering te kijken en deed wezenlijk zijn best aan 

zijn zonden en eeuwige straf te denken. Maar het vlotte niet erg, telkens kwam de gedachte aan 

de kabouter ertussen. “Lieve Heer”, bad hij tenslotte, “ik ben maar een sprookjesverteller met 

weinig verstand, wees niet boos om 

die ene wens, de enige die ik heb, 

laat mij toch een kabouter zien.” 

Maar de kabouter kwam niet. De 

sprookjesverteller wachtte en 

wachtte, toen draaide hij zijn hoofd 

om en keek door het tuinraam, de 

dood stond daar naast het 

rozenboompje, en knikte hem toe. 

“Kom maar”, riep de sprookjes-

verteller, “kom maar dood.” En de 

dood kwam. Hij nam hem in zijn 

armen en legde hem voor Gods 

voeten. “Wie is dat?” vroeg God. ”Dit 

is een sprookjesverteller,” 

antwoordde de dood, hij is zojuist 

“gestorven”. “Was dit zijn laatste 

gedachte,” vroeg God. “Hij wilde de 

kabouter zien,” antwoordde de dood 

verlegen. God glimlachte. “Dat is een 

zeer goede gedachte,”  zei hij, “laat 

hem derhalve binnen.” 

Bron: Godfried Bomans S Marcus 10 

- 13-16                 Onvoorwaardelijk 

kunnen geloven is een zegen!  

E 
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Schurend paradijs 

Door: Henk de Visser  

Afbeelding hieronder: groen barst door de 

tegels, werk van Lola Landscape Architects.  

 

 

eze foto geeft iets weer van het 

spanningsveld tussen natuur en 

menselijke ingrepen. In dit geval 

breekt de natuur door de door mensen 

gemaakte tegelvloer heen. Dit spanningsveld 

komt in meerdere kunstwerken terug,  

zie https://museumtijdschrift.nl/artikelen/ 

tips/schurend-paradijs/ 

De kunstenaars geven iets weer van een 

noodzaak tot verandering. Er zijn 

mogelijkheden. 

De Floriade bij Almere geeft een beeld van 

mogelijkheden voor steden. Daar worden 

natuurlijke bouwmaterialen getoond, 

waarmee de grote stroom van toekomstig 

bouwafval ingedamd kan worden. Op dit 

moment is bouwafval een reststroom met 

een relatief grote milieubelasting. Een meer 

plantrijke omgeving wordt getoond om 

hittestress in steden te verminderen. Planten 

kunnen in bebouwde omgeving op daken en 

aan gevels groeien en op straat en in tuinen. 

Planten zorgen voor schaduw, houden vocht 

vast en nemen CO2 en stof op. Bovendien 

absorberen ze geluid. 

Nederlanders gaan vaker de natuur in. Dat is 

een goed teken, maar het is de vraag of er 

niet te veel scheiding gemaakt wordt tussen 

relatief kleine plekken waar de mens de 

natuur weinig beïnvloedt en de plekken waar 

de invloed van de mens overheersend is. In 

feite zijn mensen deel van de natuur, zoals 

het menselijk lichaam zonder protheses 

natuur is. Natuur kan in de directe omgeving 

ook meer zichtbaar gemaakt worden door 

planten in huis en in de tuin. Ook daarbij 

verbeteren planten de kwaliteit van de 

leefomgeving. 

Boeren kunnen meer in harmonie met de 

natuur leven door meer extensieve veeteelt 

en landbouw, als consumenten bereid zijn 

om daarin mee te werken en de producten te 

kopen van boeren die de verandering 

aangedurfd hebben. Het helpt lokale boeren 

als er meer lokaal gekocht wordt. De politiek 

dient daarbij zowel stimulerend te zijn voor 

extensief produceren, als remmend tegen 

intensief produceren.  

De stikstof crisis is maar het topje van de 

ijsberg van alle gevolgen van de huidige 

manier van veeteelt en landbouwbedrijven. 

Door schaalvergroting is het niet meer 

mogelijk om dat in harmonie met de natuur 

te doen. De grootouders van die boeren 

konden dat nog wel, maar de huidige 

grootschaligheid en specialisatie heeft geleid 

tot dierenleed (onnatuurlijke megastallen 

met weinig ruimte per dier, vroeg scheiden 

van jonge dieren van hun moeders en het 

snel slachten van vele mannelijke dieren) en 

aantasting van de natuur. Intensieve 

veeteelt, overmatig gebruik van kunstmest 

en pesticiden resulteren in het uitsterven van 

soorten. Dat blijkt zorgwekkende invloed te 

hebben op de insecten, wat uiteindelijk zijn 

weerslag heeft op vele andere soorten, 

uiteindelijk mogelijk ook op de mensheid.  

Gebruik van fossiele energie is in wezen 

tegennatuurlijk. Er komt in jaren vrij wat in 

honderden miljoenen jaren opgeslagen is. 

Het is niet verwonderlijk dat hierdoor de 

natuur uit balans raakt, met hittegolven, 

droogte, natuurbranden en wateroverlast als 

gevolgen. Ook stormen intensiveren. 

Overschakelen op duurzame energiebronnen 

en beperken van energiegebruik zijn 

belangrijk om de gevolgen voor klimaat en 

daarmee samenhangende uitsterven van 

soorten te beperken. 

D 
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Veel van de huidige problemen zijn op te 

lossen door een andere manier van leven. 

Door met respect om te gaan met de natuur 

en meer in harmonie met de natuur te leven. 

Een groeiend aantal mensen ziet in, dat het 

nodig is en voelt zich verantwoordelijk voor 

volgende generaties. Mensen kunnen elkaar 

in gunstige zin ‘besmetten’ om andere 

keuzes te maken, waardoor de leefbaarheid 

toeneemt. Bij covid is gebleken hoe 

belangrijk het reproductiegetal was voor 

besmetting. Elkaar motiveren om op een 

andere manier te gaan leven is belangrijk. 

De mogelijkheid voor een goede toekomst 

ligt binnen bereik, als we elkaar stimuleren 

ten gunste van een meer natuurlijke manier 

van leven, zoals het groen dat door de tegels 

breekt. 

 

 

 

 

 

Een zegel met de naam 

van koning Hizkia  

Door: Hans van Rossum 

De meeste lezers van de wijkbrief weten dat 

ik naast het kerkrentmeesterschap ook 

andere interesses heb. Mijn afstudeerscriptie 

in 2008 handelde over de Romeinse 

glasvormen en daarover heb ik in het 

verleden een lezing gegeven tijdens het 

Open Huis, ik heb daar ook gesproken over 

de ontdekking van het graf van 

Toetanchamon door de Engelsman Carter, 

een spannend verhaal nog altijd. Vorig jaar 

heb ik in de kerk een lezing gegeven over de 

te vroeg gestorven Italiaanse kunstenaar 

Rafaello uit de Vroeg-Renaissanceperiode en 

eind september ga ik met u tijdens het Open 

Huis naar Sicilië om te bekijken welke 

verschillende bewoners dit eiland door de 

eeuwen heen heeft gehad, uiteraard ook met 

veel mooie foto’s.  

De oude wereld blijft bloeien en het volgende 

wil ik u niet onthouden, zeker ook omdat ik 

in Leiden indertijd gekozen heb voor 

Egyptologie als extra studievak.  

Archeologen hebben een aantal jaren 

geleden, tijdens opgravingen ten zuiden van 

de Tempelberg in de Oude Stad van 

Jeruzalem, een zegel uit de 8e eeuw voor 

Chr. gevonden met daarop de naam van 

koning Hizkia.  

 

Op het zegel met een minuscule grootte van 

slechts ca. 10 mm (!) staat de tekst: ‘Hizkia 

(zoon van) Ahaz, koning van Juda’ Het zegel 

is gedecoreerd met motieven in de 

Egyptische stijl zoals de zogeheten ‘Ankh’ 

dat staat voor het leven en de gevleugelde 

zonneschijf met in het midden de zon, 

daaronder de zonnestralen en de gebogen 

vleugels aan weerszijden. Het gestempelde 

zegel is opgegraven in een voorheen 

koninklijk gebouw uit de oudheid, in de buurt 

van de Tempelberg. De leider van de 

opgravingen, mevr. prof. Eilat Mazar, 

noemde deze vondst ‘iets dat tot nu toe het 

dichtst in de buurt van koning Hizkia zelf 

kwam’. Volgens mevrouw Mazar bevestigt dit 

zegel wat wij al uit de Bijbel weten over 

koning Hizkia. Het zegel zelf werd gebruikt 

als authenticatie van een document, 

geschreven op papyrus door een 

hoogwaardigheidsbekleder. Dit zegel is 

volgens de professor hoogstwaarschijnlijk 

afkomstig van een document dat door 

Koning Hizkia zelf is geschreven. 

 Hizkia regeerde over het Koninkrijk van 

Juda van ongeveer 715 tot 686 voor Chr. 
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Gedurende zijn regeerperiode werd het rijk 

aangevallen door de Assyriërs waarbij 

Jeruzalem, de hoofdstad van Juda, werd 

belegerd door koning Sennacherib 

(Sanherib). In II Koningen, hoofdstuk 18 

vers 5 wordt over Hizkia gezegd dat hij een 

sterker vertrouwen in de Heer, de God van 

Israël, had, dan menig koning voor of na 

hem. Het was ook koning Hizkia die opdracht 

gaf voor de aanleg van een waterkanaal om 

water van de Siloam Bron naar de stad te 

voeren om zo de belegering van Jeruzalem 

te kunnen doorstaan. Deze tunnel is in de 

19e eeuw ontdekt waarbij men een inscriptie 

vond die de constructie van de tunnel 

beschrijft.  

 
Bijschrift:  Farao Achnaton die de zon en haar 

stralen aanbidt 

Het kleine zegel is gedecoreerd met 

motieven zoals deze in het oude Egypte 

werden gebruikt; een zonneschijf met 

vleugels en zonnestralen alsmede de 

eerdergenoemde Ankh dat ook door andere 

Judese leiders in die tijd veelvuldig werd 

gebruikt en dus vrij algemeen was in het 

Nabije Oosten.  

Professor Mazar legt uit dat de van 

oorsprong Egyptische motieven sinds het 

tweede millennium voor Chr. wijd verspreid 

waren en daardoor hun oorspronkelijke 

betekenis wel hadden verloren.  

 

1 Sigmund Freud, 1939: Der Mann Moses und die 

monotheistische Religion 

De Egyptische farao Achnaton (1353-1336 

voor Chr.) was de grondlegger van de 

monotheïstische godsdienst. Hij 

introduceerde als farao in Amarna, de door 

hem in de Nijldelta van Egypte gebouwde 

nieuwe hoofdstad, één godheid, die van Aton 

- de zonneschijf. Daartoe moesten alle 

andere goden het veld ruimen en dat werd 

hem niet in dank afgenomen door de vele 

priesters die daardoor hun goed beloonde 

baan in de talloze tempels kwijtraakten. 

Er bestaan theorieën (Sigmund Freud 1939 
1) dat deze Aton-religie van Achnaton het 

ontstaan of de ontwikkeling van het 

jodendom - en daarmee indirect het 

christendom – zou hebben beïnvloed. 

 
Bijschrift: Reliëf van zonneschijf met vleugels 

boven de ingang van een Egyptische 

tempel. 

Een van de aanwijzingen hiervoor is de 

hymne voor Aton, gevonden in Amarna. 

Deze vertoont een opvallende gelijkenis met 

de Bijbelse Psalm 104.  

Hoe groot zijn uw daden, 

Niettemin verborgen van het zicht, 

O Enige God naast wie er velen zijn! 

U maakte de aarde zoals u dit wenste,  

u alleen, 

Alle volkeren, kudden, en troepen; 

Alles op aarde wat op benen lopen, 

Alles op hoogte wat op vleugels vliegen, 

Het land van Khor en Kush, 
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Het land van Egypte. 

U plaatste elke mens op zijn plaats, 

U levert hun behoeften; 

Iedereen heeft zijn voedsel, 

Zijn leven wordt geteld. 

Hun tongen verschillen in toespraak, 

Hun huiden zijn verschillend, 

Voor u onderscheiden de mensen zich. 

Volgens de meest geaccepteerde chronologie 

valt de regering van Achnaton samen met de 

ballingschap van de Israëlieten in Egypte. 

Een dergelijk invloed kan in dat geval 

mogelijk zijn geweest. 

 
Bijschrift: Egyptisch reliëf met de afbeelding van 

de Ankh op de muur van een tempel  

 

In het oude Juda werd volgens mevr. Mazar 

de zonneschijf gebruikt om de Almachtige te 

duiden en stond deze symbool voor de 

kracht die Hizkia ontving, dankzij de 

bescherming van God (de vleugels). De 

gebruikte ‘Ankh’ had door de tijd heen wel 

een andere betekenis gekregen. 

In eerste instantie werd door de 

onderzoekers de naam ‘Melkiyahu’ op het 

zegel ontcijferd maar toen ontdekte men dun 

aangebrachte leestekens in het midden van 

die naam waardoor de woorden ‘’koning’’ en 

‘’Juda’’ ontstonden. Op dat moment begreep 

men direct dat het als ‘Koning van Juda’’ 

moest worden gelezen.  

 
Bijschrift: Hymne van Aton 

 

De vindplaats van dit zegel was in de ‘Ophel’, 

een deel van het Oude Jeruzalem dat is 

gesitueerd ten zuiden van de Tempelberg, de 

plaats waar in de oudheid twee Joodse 

tempels hebben gestaan. Dit is de heiligste 

plaats van de Joden en de derde heiligste 

plaats van de Moslims

 

Op deze locatie zijn meer opgravingen 

verricht. Daarbij is een aantal voorwerpen 

opgegraven die gedateerd worden in de 12e 

en 11e eeuw vóór Chr. Deze bevestigen ook 

de geschiedenis zoals wij die uit de Bijbel 

kennen van de koningen David en Salomon, 

de grondleggers van de Judese Dynastie. 

Zo kan een onlangs gevonden klein zegel 

met de naam van Koning Hizkia ons meer 

vertellen over een Judese koning en komen 

wij, wat prof. Eilat Mazar stelt, zo dicht 

mogelijk bij hem.  
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Heb je er morgen spijt van? 

Door:  Erik Vingerling  : erik.vingerling@outlook.com  

en simpele vraag. Het antwoord is soms lastiger. De 

eerste keer dat ik deze vraag te horen kreeg was nu 

vier jaar geleden toen ik bij Chalet Reynard stond uit 

te rusten na een klim vanuit Sault. Een tocht die begon in 

Bédoin, met een lunch in Sault en nu deze klim naar de top 

van de Mont Ventoux. 

Gezien de weersomstandigheden (harde wind), sta ik te 

twijfelen om door te gaan naar de top van de Mont Ventoux. 

Eén van de medefietsers ziet mijn twijfel en vraagt: “… Heb 

je er morgen spijt van …?” Het antwoord is snel gevonden. 

Het doen is wat anders. Maar ik begin onder het motto van 

“Ik ga tot de eerste bocht, lukt het niet dan kan ik terug en 

anders ga ik verder”. Uiteindelijk ben ik zover gekomen dat 

teruggaan voor mij geen optie meer is en ik ga door. 

Uiteindelijk haal ik de top, sta ik bij het beroemde bordje en 

geniet van het uitzicht en 

komen de emoties los. 

Bovenstaande hebben Arianne Lodder en ik ook gebruikt in de 

“kerkdienst anders” van 21 juni 2021 met het thema: “Kom bij je 

Vader in het wiel”  

Augustus 2022:  

We zijn net terug van vakantie en ik krijg het bericht dat, naar alle 

waarschijnlijkheid, het de laatste keer is dat “Op De Pedalen” wordt 

georganiseerd. Een sponsortocht waarbij het geld ten goede komt 

aan het werk van stichting Make A Memory. Na mijn eerste keer in 

2018 heb ik vaak genoeg gezegd 

dat ik nog een keer mee zal gaan 

en opnieuw de Mont Ventoux op zal 

gaan met de fiets. Tijdens het 

uitlaten van de hond in het 

Wittensteinpark komt de vraag in mij op: “Heb je er morgen spijt 

van ….? De keuze van ga ik wel, of ga ik niet mee. Genoeg 

argumenten om het niet te doen. Genoeg redenen om het wel te 

doen. Bij thuiskomst heb ik de knoop doorgehakt en ik ga opnieuw 

mee. 

Op startzondag zal ik terugkomen uit Frankrijk. Wederom zal ik 

de Mont Ventoux beklommen hebben waarbij ik zeker één keer 

aan de top ben geweest vanuit Bédoin.  

Meer informatie over de stichting: www.makeamemory.com en 

over “Op de pedalen” zie www.opdepedalen.nl 

  

E Make A Memory:  

In 2015 wordt ons leven op zijn kop 

gezet. Luna wordt stil geboren en 

brengt de gynaecoloog (zelf 

meegefietst met “Op De Pedalen” in 

2015) ons op de hoogte van 

Stichting Make a Memory. Er is toen 

een fotograaf bij ons geweest en we 

hebben mooie foto’s ontvangen van 

Luna en ons gezin.  

Een mooie herinnering en troost. 

Sinds de oprichting van Make A 

Memory in 2008 zijn er door deze 

stichting zo’n 11.000 kinderen 

gefotografeerd in 12,5 jaar.  

Hoe kunt u sponsoren? 

Maak uw bijdrage over op IBAN:  

NL 95 RABO 0152 1543 88 

t.n.v. Stichting Make a Memory 

o.v.v. Deelnemer Erik Vingerling 

Of scan de QR-code 
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Stichting Present Dordrecht-

Papendrecht  

Door:  Frans Riet, namens Present  

: frans.riet@presentdordrecht -papendrecht.nl  

e Stichting Present Dordrecht-Papendrecht is al meer dan tien jaar actief om een beweging 

op gang te brengen waarbij mensen omzien naar hen die juist een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. 

Het gaat daarbij om mensen die geen middelen hebben, of geen familie hebben om een aantal 

klussen op te pakken. Denk aan het opknappen van een kamer, schilderen, een kast in elkaar 

zetten, behangen, een tuin, uitruimen, enz.  

Present hoopt zo groepjes mensen te mobiliseren die af en toe een klusje willen oppakken. Dat kan 

met een familie, een groep vrienden en vriendinnen, enz. 

De klussen worden steeds voorbereid door een van onze coördinatoren. Zij zorgen voor een 

voorgesprek, voor materiaal en voor afronding. 

Present is een landelijke organisatie met zo’n 70 afdelingen. 

Onlangs is er in meerdere Dordtse kerken gecollecteerd voor Present. Zo ook in de 

Ontmoetingskerk. We zijn daar heel dankbaar voor. Met dat geld kunnen er weer nieuwe projecten 

worden georganiseerd, zoals b.v. kerst-engelen en zomertas. Die laatste actie is niet onbekend bij 

de Ontmoetingskerkgemeente. Het was een groot succes. Wat waren de mensen dankbaar. 

Mocht u interesse hebben in het werk van Present, dan kan natuurlijk een kijkje genomen worden 

op de website: https://stichting.stichtingpresent.nl/dordrecht/  

Maar u kunt ook met ondergetekende contact opnemen.  

Denk niet dat je ergens aan vast zit. Eén van de slogans van Present is “Vrijwilliger voor één dag”. 

Maar vaak zie je dat mensen ervaren dat het zo belangrijk is iets voor de ander te doen, dat het 

niet bij die ene keer blijft. 

Naast al die kleine projecten zijn we bij Present ook op zoek naar mensen die bekend zijn in 

Papendrecht b.v. via verenigingswerk, arbeid, enz. We zoeken nog een coördinator voor 

Papendrecht. Ook zoeken we mensen die projecten willen begeleiden. Onze coördinatoren kunnen 

daar meer over vertellen. 

Neem gerust contact op. 

En mocht u fysiek niet in staat zijn een klus op te pakken, op de website staat aangegeven hoe het 

werk van Present financieel kan worden ondersteund. 
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Kerkdiensten Herfst 2022 
 

Datum Voorganger  Bijzonderheden    

4 september ds. D.H.J. Steenks De Sterrenlanden 

11 september mw. ds. B. Heubeck-Duijts  

18 september ds. D.H.J. Steenks gemeentezondag 

25 september ds. D.H.J. Steenks bevestiging ambtsdragers / Kinderdienst XL 

 

2 oktober drs. A.D. Noordam  

9 oktober ds. D.H.J. Steenks  

16 oktober ds. D.H.J. Steenks  

23 oktober ds. M. den Bakker Kinderdienst XL 

30 oktober ds. G. de Lang  

 

2 november ds. D.H.J. Steenks vespers 19.30 uur 

6 november ds. D.H.J. Steenks  

13 november ds. N.A. van der Leer  

20 november ds. D.H.J. Steenks laatste zondag kerkelijk jaar 

27 november ds. D.H.J. Steenks kerkdienst anders - project - vespers 17uur 

 

4 december ds. D.H.J. Steenks project - vespers 17 uur 

11 december ds. D.H.J. Steenks project - vespers 17 uur 

18 december dhr. G.J. van der Kolm project - vespers 17 uur 

 

 

 

 

Collectebonnen  
 
zijn te bestellen via: 
rek.nr. NL42 RABO 0373 7025 66   
t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. 
collectebonnen (onder vermelding van gewenste 
waarde/kleur, aantal, bezorgadres)  
Voorbeeld: 1234AB-68H, 1x15, 2x10 
 
Er zijn kaarten van:   
€ 10,00 (20 bonnen van € 0,50, oranje),  
€ 15,00 (20 bonnen van € 0,75, geel),  
€ 25,00 (20 bonnen van € 1,25, paars). 

  



 
 

 


