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Zegen van Sint Patrick 

Door:  ds. Barbara Heubeck-Duijts : dsheubeck@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

en stuk uit de zegen van Sint Patrick, als reiszegen voor deze zomer. Een reiszegen, dat is 

geen toverspreuk tegen onheil. Als je deze zegenbede spreekt, plaats je je voor God met al 

wat in je leeft en laat je Hem toe. 

Christus boven me 

Christus beneden me  

Christus naast me 

Christus in me 

Christus boven me.  

Als ik naar boven kijk, dan zie ik wolken of zonneschijn, grijze of blauwe tinten. Maar kijken we 

met de ogen van het geloof dan weten we: God bewaart en beweegt de hele wereld: zon, wind en 

wolken zijn gedachten van God die we kunnen zien en voelen. Christus boven me. Dat slaat ook 

op iets onzichtbaars: Wij mensen zijn gemaakt om op te staan, ja we zijn nu al nieuwe mensen, 

die voor God mogen leven. Hebben we niet al burgerrecht in de hemel. (Filippenzen 3,20) Hebben 

we niet het paspoort van de hemel op zak? Christus boven me. 

Christus beneden me.  

Als ik naar beneden kijk, dan zie ik zand, stenen, stof, allemaal dingen die we goed kunnen 

analyseren. Als we kijken met ogen van geloof, dan zien we hoe God alles bij elkaar houdt. Elk 

atoom is vol van Zijn energie. Ik voel de aarde onder me en besef: Zo draagt God ook mij. Hij 

vangt me op als ik val, nu en in de toekomst. Christus beneden me. 

Christus naast me:  

Als ik om me heen kijk in een vreemde stad, dan zie ik vele soorten 

mensen, vrouwen en mannen, oud en jong, grote, kleine, dikke, 

dunne. God woont in elk van hen. Ja, ook in een gewelddadige, ook 

in de dronkaard. Misschien is Hij in hen als in een kerker opgesloten. 

Maar Hij woont er.  

Christus naast me:  

In de behulpzame mevrouw die de weg wijst. In de garage-eigenaar 

die ook aan het eind van de dag nog even de auto nakijkt, die zulke 

rare geluiden maakt na een lange rit.  

Christus in me.  

Als ik naar mezelf kijk dan zie ik een lichaam, gemaakt van aarde en 

stof, waarin je binnenin van alles kunt onderzoeken en meten: bloed 

en buik, spieren en hersenen. Maar als we gaan kijken met ogen van 

geloof dan zien we ons broze lijf dat juist deelheeft aan de verlossing. 

We zien dat onze Geest kan openstaan en verlangen naar het 

Goddelijke. Dan merken we hoe onze ziel door Gods liefde bevrijd is 

en op nieuwe wegen wordt gezet.  

Christus boven me 

Christus beneden me 

Christus naast me 

Christus in me 

Moge je onder Gods Zegen gaan en staan. Waar je ook bent – thuis of onderweg  

Ik wens u allen een goede zomer.  

Barbara Heubeck-Duijts 

E 
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Namens de redactie 

Door: Erik Vingerling 

: wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

n de kerk is de tentoonstelling 1572-1574 

geplaatst, de geboorte van Nederland. 

Een van de kernwoorden van de 

tentoonstelling is vrijheid. Vrijheid is een 

groot goed. Op 5 mei hebben we de bevrijding 

van Nederland gevierd. 77 jaar na de WOII. 

Kijk eens naar de oorlog in Oekraïne door 

Rusland. Al vier maanden wordt daar 

gestreden. Om wat…. 

Steden worden veranderd in grote puinhopen 

en miljoenen mensen hebben hun huis 

achtergelaten en moesten vertrekken. Velen 

hebben nu een plekje gevonden in Nederland 

maar lopen hier tegen de Nederlandse 

bureaucratie aan. 

De Ontmoetingskerk is een plek van 

verbondenheid. Laten we omkijken naar 

elkaar en elkaar helpen.  

De zomer staat voor de deur. Velen zullen 

Dordrecht tijdelijk verlaten voor een vakantie 

buiten de stad. Namens de redactie wensen 

we jullie een goede vakantie en zien jullie 

graag weer terug in de kerk. 
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Vanuit de diaconie: Acties!!! 

Door:  Marjolein Attassio  : diacononie@ontmoetingskerk -dordrecht.nl   

ok in de zomer zitten de diakenen niet stil. Want al schijnt de zon, kan de verwarming uit, 

er is nog steeds genoeg te doen als het gaat om een beetje extra aandacht, om het 

inzamelen van doppen, cartridges, telefoons, postzegels, spullen voor de voedselbank en 

wat al niet meer. 

 

Aandacht geven aan anderen kunnen we met zijn allen. Daar hoef je niet per sé een diaken voor 

te zijn. Een kaartje voor die eenzame buurvrouw, een praatje over de heg, een kopje koffiedrinken 

met die buurman die zijn vrouw zo mist. Kleine acties, met een grote impact. Doet u mee? 

 

Inzamelen van doppen, cartridges, postzegels, telefoons. Wat moet die diaconie daar toch mee? 

Deze zaken worden op een centraal punt ingeleverd en leveren geld op voor zendingsdoeleinden. 

Recycling is ook erg goed voor het milieu dus een win-win situatie! De lege cartridges kunnen 

worden ingeleverd (graag in een plastic zakje) in een van de grijze manden bij de ingang van de 

kerkzaal. Net als de doppen, postzegels, en voor de telefoons staat er een zuil. Als u ze inlevert, 

bent u thuis wat troep kwijt! Doet u mee? 

 

Inzamelen van producten voor de voedselbank. Dat is een heel succesvolle actie! Sinds de kerk in 

de ochtenduren een paar uur open is, stromen de producten binnen en dat is goed nieuws! Want 

de voedselbank voorziet nog steeds in een groeiende behoefte. Fijn dat u meehelpt! En voor de 

mensen die dat nog niet doen, doet u mee? 

 

Bloemenzondag. Een jaarlijks terugkerende actie die dit jaar gepland is voor 26 juni. We zamelen 

bloemen in op 24 juni, maken boeketten op 25 juni en bezorgen met uw hulp op 26 juni de bloemen 

bij gemeenteleden die de 90 jaar al ruim gepasseerd zijn. Doet u mee? 

 

Vakantietas. Ook een jaarlijkse traditie, waarbij kinderen uit gezinnen die 

moeten rondkomen van een minimaal salaris of uitkering een tas met (buiten) 

speelgoed en andere leuke dingen ontvangen. De blijde gezichtjes die onze 

diakenen zien als ze de tassen bezorgen is onbetaalbaar. Voor de tassen is 

geld en speelgoed nodig. Doet u mee? 

 

En dan zijn er nog zoveel mooie initiatieven in ons mooie Dordrecht. Energiefonds Dordt, Dordt 

voor Oekraïne, Buurtgezinnen, Present. U kunt geld doneren, of vrije tijd. Eigenlijk zijn we allemaal 

diakenen! Doet u mee? 

 

En tenslotte, er zijn dringende vacatures binnen de PGDD (Protestantse Gemeente Dordrecht-

Dubbeldam). Bij het College van Diakenen en bij het College van Kerkrentmeesters wordt dringend 

gezocht naar voorzitters en penningmeesters. Iets voor u? Of kent u iemand die dat zou willen? 

Dan horen we dat erg graag!! Doet u mee? 

 

O 

mailto:diacononie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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Contact voor crisispastoraat en bij overlijden 

Door:  Hans van Dijke namens werkgroep Pastoraat   

  : pastoraat@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

e zin boven dit stukje maakt duidelijk dat het over ernstige zaken gaat. Met crisispastoraat 

bedoelen we het pastoraat in ernstige situaties in uw leven of in dat van uw naasten. Het 

is goed dat u als het nodig is, weet wie en hoe u de gemeente van de Ontmoetingskerk 

kunt informeren.  

Crisispastoraat 

Crisispastoraat is een taak van de predikant. Nu onze gemeente vacant is, wordt dit uitgevoerd 

door ambulant predikant ds. Barbara Heubeck. Zij kent de gemeente en heeft daarom een vast 

contact met ouderlingen: Ger in ’t Veld en Hans van Dijke. Zo kunt u haar snel bereiken. Zie de 

informatie hieronder en in het wijkbericht “Rondom de Ontmoetingskerk” in het kerkblad “Kerk op 

Dordt”.  

Gedachtenis bij overlijden 

Zoals in veel andere Protestantse kerken in Nederland, wordt in de Ontmoetingskerk een overleden 

gemeentelid herdacht. Die gedachtenis is op twee verschillende momenten: 

• Op zondag na het overlijden wordt in de kerkdienst de overledene herdacht. Zijn of haar naam, 

geboorte- en overlijdensdatum wordt ingeschreven in het gedachtenisboek. 

• Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de namen genoemd van alle gemeenteleden 

die in het voorafgaand jaar zijn overleden. Voor die kerkdienst wordt ook de familie uitgenodigd. 

Herdenken is belangrijk. In de eerste plaats voor de familie. Maar ook voor de gemeenteleden van 

de Ontmoetingskerk. Een overleden gemeentelid heeft vaak een lange geschiedenis met de kerk 

en nauwe banden met gemeenteleden. In die zin zijn ook veel gemeenteleden elkaars 

nabestaanden.  

Informeren bij overlijden 

Om de momenten van herdenken zorgvuldig en ook tijdig te doen, is spoedig contact met de 

nabestaanden essentieel. In het bijzonder als het de wens is dat de uitvaart door de predikant van 

de Ontmoetingskerk wordt begeleid of vanuit de kerk zal zijn. Meestal is er tijdig en goed contact.  

Helaas blijkt soms dat de familie, zeker als deze buiten Dordrecht woont, niet weet hoe en met wie 

zij contact moet opnemen. De kerkenraad wil dat door onderstaande informatie graag verbeteren.  

U kunt bij een overlijden de pastorale organisatie van de Ontmoetingskerk als volgt informeren: 

• Telefonisch direct aan de predikant, uw ouderling of contactpersoon als u met hen contact heeft.  

• Door onderstaande telefoonnummers en emailadressen te gebruiken. Deze staan ook in het 

kerkblad “Kerk op Dordt” in het wijkbericht “Rondom de Ontmoetingskerk” en op de website:  

https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/ onder het trefwoord pastoraat.  

Er wordt dan zo snel mogelijk telefonisch contact gezocht met het opgegeven contact van de 

nabestaanden.  

De kerkenraad hoopt dat door deze toelichting en de gegeven informatie de pastorale organisatie 

van de Ontmoetingskerk gemakkelijker en sneller bereikbaar zal zijn.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bewaren, bijvoorbeeld bij uw persoonlijke gegevens:  

Website wijkgemeente Ontmoetingskerk: https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/  

Pastoraat:   Hans van Dijke 📱 06 1501 3610 en Ger in ’t Veld : 078 618 0380 

Email pastoraat:  : pastoraat@ontmoetingskerk-dordrecht.nl    

Email scriba:   : scriba@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

Locatie kerkgebouw: Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht. 

D 

mailto:pastoraat@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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Contactpersonen – Oproep 

Door: Arie Noort   

  : arienoort@yahoo.nl   

en belangrijke taak in onze gemeente is die van contactpersoon. Namens de kerk zijn het 

eerste en meest directe contacten tussen gemeenteleden en de wijkgemeente. 

Als contactpersoon krijg je een aantal adressen in een of meerdere straten toebedeeld. 

(Afhankelijk van het aantal gemeenteleden dat er in de straten woont). Op die adressen bezorg je 

verjaardagskaarten voor alle bewoners, je bezorgt (4x p/j) de wijkbrief, 1x per jaar de kerkbalans 

en een attentie bij een huwelijksjubileum.  

Je maakt op die momenten even contact met die gemeenteleden door aan te bellen en zo mogelijk 

een gesprekje te voeren over het wel en wee van dat moment. Zo nodig kan je mensen informeren 

en of verwijzen naar de dominee of pastorale en diaconale werkers. Twee keer per jaar is er een 

vergadering, waarbij je met de andere contactpersonen kunt praten over jouw ervaringen, jouw 

zorgen (uiteraard in een veilige en vertrouwelijke sfeer). En je kunt altijd terugvallen op de 

coördinator van het kwartier voor vragen en ondersteuning. 

Een groot aantal gemeenteleden doet dit belangrijke werk, 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: 

Toutenburg - 12 adressen 

Slangenburg – 1 - 12 adressen 

Vredenburg - 11 adressen 

U ziet dat er dringend behoefte is aan gemeenteleden die dit eenvoudige maar zo belangrijke 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 Zuid-Oost-Kwartier Voorzitter Taakgroep Pastoraat 

Arie en Nelly Noort Hans van Dijke 

Lyra 12 Saturnuslaan 26 

3328 NE Dordrecht 3318 ES Dordrecht 

: 078 617 9572 : 078 618 5698 

: arienoort@yahoo.nl  : jvandijke@outlook.com  

 

E 

mailto:arienoort@yahoo.nl
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Kennismaking 

Door:  Ds. Dick Steenks  

ordrecht. Ik kende het vooral uit de geschiedenisboeken, kerkgeschiedenis welteverstaan. 

De grote synode van 1618-1619, fundamenteel voor het protestantisme in Nederland.  

Verder kende ik Dordrecht als winkelstad en was ik – als betrokkene bij de Bond van 

Oranjeverenigingen - getuige van de aankondiging in de Grote Kerk van Koning Willem-Alexander 

dat Koningsdag voortaan anders zou gaan.  

Kortom, ik ben niet echt een bekende. Maar de vraag om uw 

predikant te worden heb ik toch met volle overtuiging positief 

beantwoord en met mij mijn hele gezin. We voerden namelijk goede 

gesprekken met de beroepingscommissie. Het profiel van de 

predikant die uw gemeente zocht sprak mij zeer aan.  

We bezochten Dordrecht natuurlijk en van de wijk, de stad, de kerk, 

de pastorie in Stadspolders, maar vooral van de mensen in de 

beroepingscommissie en de kerkenraad met wie we kennismaakten, 

kregen we een heel positieve indruk. En zo kwamen we stapje voor 

stapje dichterbij het beroep. En intussen zijn we dichtbij de 

verhuizing. Op 12 augustus hopen we intrek te nemen in de pastorie 

en op 28 augustus hoop ik intrede te doen in uw gemeente.  

Ik heb er zin in om als uw predikant aan de slag te gaan. Om te gaan bouwen aan geloof en 

gemeenschap. Al vanaf mijn eerste gemeente zet ik mij in om van de kerk een eigentijdse, open 

en hartelijke geloofsgemeenschap te maken. Ik werk graag aan en in een geloofsgemeenschap 

waar wij als mensen op God en elkaar betrokken zijn, waar jong en ouder zich op hun plek kunnen 

voelen, waar we samen antwoorden proberen te zoeken op de moeilijke vragen van deze tijd.  

Ik ben inmiddels 22 jaar predikant en ik heb me geen dag verveeld. Wat een prachtig ambt is dit. 

Ik wilde al dominee worden vanaf mijn 14e. Ik vind het zelf bijzonder om te merken dat ik op mijn 

14e al wist wat ik wilde en dat het ook zo klopt in mijn leven. Ik heb er een lange weg voor moeten 

afleggen via MAVO, HAVO, VWO, universiteit, om in dit ambt te mogen gaan staan, maar nu sta ik er 

in en ik geniet ervan. Bijzonder en leuk om dit nu in Dordrecht te mogen gaan doen, waar ik eerder 

dus in Wemeldinge, Woudenberg en Trynwâlden (zo heette de streek waar ik predikant was van 

de dorpen Oentsjerk, Gytsjerk, Wyns en Mûnein) predikant was.  

Onze drie kinderen, Jonna, Flore en Ynte, zijn geboren in Oentsjerk en waren nog klein toen wij in 

2008 naar Woudenberg vertrokken. Toen we in 2016 naar Wemeldinge verhuisden, waren ze dus 

al een stuk ouder en was het best een pittige overgang. Inmiddels zijn ze 19, 17 en 16 en doet 

zich wederom de uitdaging voor van ergens opnieuw beginnen. Niet makkelijk, maar ze hebben er 

tegelijkertijd alle drie wel zin in. Nieuwe scholen, nieuwe contacten, spannend hoe het zal gaan, 

maar de eerste Dordtse hartelijkheid die wij hebben ervaren, geven hen en mijn vrouw Corinne en 

mij goede moed.  

Nog een korte tijd en wij zullen in Dordrecht komen wonen. Om daar God en Zijn gemeente te 

dienen, om met u te gaan leven en geloven. Om samen geschiedenis te gaan maken door te 

bouwen aan een mooie toekomst. We hopen op een goede en gezegende tijd met elkaar! 

Een hartelijke groet, 

Ds. Dick Steenks 

Toelichting bij de foto: Pouwels Weyts de Jonge (1585-1629): De vergadering van de Nationale Synode in 

de Sebastiaansdoelen in Dordrecht, 1618-1619, 1621. De Arminianen zitten als aangeklaagde partij aan de 

tafel in het midden. Afbeelding is van de bovenzaal van het voorhuis van de Kloveniersdoelen, de plaats waar 

de zittingen werden gehouden, maar de titel van het doek vermeldt Sebastiaansdoelen.  

D 
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Programma Open Huis 

Ontmoetingskerk 

 
Juni t/m augustus 2022 

(elke 2e en 4e woensdagmorgen van de maand) 

Alle programma’s onder voorbehoud  

Raadpleeg de website  
 

We zijn blij dat we weer Open Huis ochtenden kunnen houden en dat de 

bezoekers de weg weer hebben weten te vinden. 

De afgelopen maanden zagen we steeds meer bekende en ook nieuwe 

gezichten en is het weer als vanouds gezellig druk. 

Het Open Huis dat elke 2e en 4e woensdagmorgen van de maand 

plaatsvindt is inmiddels aan het 16e seizoen begonnen. 

In de zomermaanden juli en augustus is er alleen op de 3e 

woensdagmorgen Open Huis. 

We hopen u ook in de komende maanden in Het Open Huis te ontmoeten. 

Het Open Huis Team. 

 

8 juni De geboorte van Nederland. Marianne Eekhout van het Dordrechts Museum vertelt over de 
tentoonstelling n.a.v. het feit dat Nederland dit jaar 450 jaar bestaat. De reizende 
tentoonstelling zal ook in de Ontmoetingskerk te zien zijn. 

 

22 juni SLOTDAG met cabaret van de Dordtse Jennifer Evenhuis en een pannenkoeken-maaltijd. 

 

20 juli Zomer Open Huis met lezing van Albert Megchelsen over zijn jeugd en over zijn boek: 
‘Leven en wonen op de Bovenste Beversluisplaat, in de wildernis van de Biesbosch’. 

 

17 augustus Zomer Open Huis met de traditionele ‘Zomerquiz’. 

 

U bent van harte welkom op bovenstaande data van 10.00 - 12:00 uur in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, 

3328 DN Dordrecht. 

Mocht er vanwege de overheid beperkende maatregelen van toepassing zijn, kijk altijd voor meer informatie 

ook op de website van de kerk: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

of bel naar  

Idelette Reehorst,   of  Cor den Dopper 

: 078 617 7589     📱 06 5156 5002 

: ideletter@hotmail.com       : cjdendopper@gmail.com  

  

mailto:ideletter@hotmail.com
mailto:cjdendopper@gmail.com
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Slotbericht van de beroepingscommissie 

Door:  Gerda Post en Daniëlle Kadijk  

: beroepingscommissie@ontmoetingskerk -dordrecht.nl   

ierbij een laatste bericht vanuit de beroepingscommissie. Op 

10 maart jl. hebben we als beroepingscommissie officieel 

ds. Steenks als nieuwe predikant voor de Ontmoetingskerk 

voorgedragen. Deze voordracht is door de kerkenraad (en de 

algemene kerkenraad) overgenomen. Na de eredienst op 27 maart 

heeft ds. Steenks zichzelf voorgesteld.  

De aanwezige gemeenteleden hebben met applaus ingestemd met 

het voornemen tot het uitbrengen van een beroep op ds. Steenks. 

Zoals bekend is het beroep aangenomen en zijn we blij te 

vermelden dat ds. Steenks na de zomervakantie onze nieuwe 

wijkpredikant zal zijn. 

Wij zien in ds. Steenks een predikant die een actieve en stimulerende rol zal spelen bij de 

ontwikkeling van onze gemeente en dit wil doen in creatief samenspel met kerkenraad en 

gemeenteleden. Zie elders in de Wijkbrief de kennismaking met ds. Steenks. 

Het was fijn dat we als commissie de gelegenheid hebben gekregen ons middels een training te 

verdiepen in het fenomeen ‘beroepen’ alvorens we aan onze taak zouden beginnen. Het was een 

bijzondere, leerzame tijd om in een periode gekenmerkt door leefregels en restricties vanwege een 

pandemie, op zoek te gaan naar een nieuwe wijkpredikant. Ons werk als beroepingscommissie zit 

erop; rest ons nog te zeggen dat we terugkijken op een fijne samenwerking binnen de 

beroepingscommissie. Betrokkenheid en enthousiasme zijn de sleutelwoorden binnen de groep. 

We hebben deze bijzondere opdracht met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en zijn dankbaar 

voor het in ons gestelde vertrouwen vanuit de wijkgemeente. 

Namens de beroepingscommissie 

Gerda Post en Daniëlle Kadijk 

 

Kerkdienst Anders 

Door:  Tineke van der Leer  Namens: Werkgroep Eredienst   

: werkgroeperedienst@ontmoetingskerk -dordrecht.nl   

erkdienst Anders’ is ontstaan in samenwerking tussen dominee Kees Streefkerk en enkele 

mensen van de groep ‘Millennials’. Een paar keer werd de kerkdienst door hen voorbereid: 

binnen het format van een traditionele liturgie, maar dan net even iets anders.  

We vinden het fantastisch dat de gemeente ruimte geeft voor deze vieringen en voor een groot 

aantal kinder- en jongerenvieringen. Inmiddels zijn de ideeën over het houden van kinder- en 

jongerenvieringen wat veranderd. De kinderen en de jongeren die er zijn, hebben net zo lief hun 

‘eigen’ viering boven. De jongeren in het eigen jeugdhonk. En de kinderen hebben één keer per 

maand hun eigen kinderdienst XL (eXtra Lang en eXtra Leuk).  

Connie die jarenlang het initiatief heeft genomen voor het organiseren van de jongerendiensten 

heeft aangegeven dat de betrokkenheid van jongeren bij de jongerenvieringen minder wordt. In 

juni is Connie met haar gezien verhuisd naar Fijnaart. Zij heeft het stokje van de organisatie van 

jongerenvieringen aan de Werkgroep Eredienst overgedragen.  

H 

K 

mailto:beroepingscommissie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:werkgroeperedienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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In overleg met deze Werkgroep en met de Kerkenraad zijn we tot het besluit gekomen om te 

stoppen met de kinder- en jongerenvieringen. In plaats daarvan willen we ‘Kerkdienst Anders’ 

organiseren. Zoals het jeugdteam kortgeleden al schreef: een laagdrempelige viering waarbij we 

samen (jong en oud) de viering maken en beleven. Binnen het format van de ons bekende 

liturgie, met openheid voor toegankelijke thema’s, eens een ander (luister)lied en mooie teksten.  

Het idee is dat er steeds een andere groep gemeenteleden deze viering zal voorbereiden. De 

eerste ‘Kerkdienst Anders’ op 15 mei, werd ‘met z’n allen’ en kreeg het thema LIEFDE mee. Dit 

was voorbereid en uitgevoerd door Arianne Lodder en het Jeugdteam.  

Daarna volgt de ‘Kerkdienst Anders’ op 3 juli, voorbereid door Barbara Heubeck en enkele 

mensen van de tiener- en kinderdienstleiding.  

Dit jaar staat er nog twee keer een “Kerkdienst Anders” gepland, namelijk op 11 september en op 

27 november.  

De Werkgroep Eredienst heeft het op zich genomen voor elke “Kerkdienst Anders” een groepje 

gemeenteleden te zoeken die dit in samenwerking met een predikant wil voorbereiden en 

uitvoeren. Tot nu toe hebben het Plein en de Verdieping al aangegeven een keer mee te willen 

doen. Doet uw groep(je) ook een keer mee?  

Geeft u dit dan door aan werkgroeperedienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

 

Afronding Ledencontrole 2021 

Door:  Martin Huijer  namens taakgroep Pastoraat  

: pastoraat@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

n september 2021 zijn alle personen die geregistreerd staan als lid van de Ontmoetingskerk 

per adres via mail of brief gevraagd om hun gegevens te controleren, aan te vullen en/of te 

wijzigen. 

In oktober zijn twee herinneringsmails verstuurd en eind november heeft iedereen die tot dan toe 

niet gereageerd had een brief ontvangen om alsnog te reageren. 

Er zijn 800 adressen benaderd; hiervan heeft meer dan 80% 

gereageerd. Een belangrijk resultaat is dat veel leden hun mailadres 

hebben doorgegeven. Dit bevordert het digitaal contact, bijv. bij de 

actie Kerkbalans en het digitaal toesturen van de zondagsbrief en de 

wijkbrief. 

Van ongeveer 130 adressen is geen reactie ontvangen; van de helft 

daarvan is onduidelijk waarom niet gereageerd is.  

Onze ledenadministratie kent ook leden met de aantekening “wenst 

geen contact”. Deze leden worden niet bezocht, krijgen geen 

wijkbrief en worden niet benaderd voor financiële acties, zoals Kerkbalans. Ook deze leden is 

gevraagd te reageren op de ledencontrole. 

Er zijn 235 adressen benaderd. Het resultaat was: 13 leden willen weer contact, 51 leden willen de 

aantekening houden en 106 leden hebben zich uit laten schrijven.  

147 leden (111 adressen) hebben niet gereageerd.  

Op grond van deze resultaten heeft de kerkenraad besloten dat de leden die niet gereageerd 

hebben persoonlijk worden bezocht om duidelijk te krijgen waarom niet gereageerd is met als 

belangrijkste doel: het contact herstellen. Dat zal gebeuren door de pastorale ouderlingen en -

werkers en een paar vrijwilligers. Na de zomervakantie wordt hiermee begonnen.  

I 

mailto:werkgroeperedienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:pastoraat@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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WOK 

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

: wok@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

et seizoen van de WOK wandelingen zit er 

voorlopig weer op. Er was veel animo voor 

deze wandelingen van ca 6 km op de 

woensdagmiddagen. Slechts twee wandelingen 

konden in verband met de corona niet doorgaan en 

één wandeling in verband met de 

weersvooruitzichten. De afgelopen maanden 

hebben we gelopen in Sterrenburg West, 

Stadspolders, het Wantijpark, de Stadswerven, het 

Padvindersdorp, Zwijndrecht en de 

Singelwandeling. Gemiddeld trokken de 

wandelingen ca. 20 wandelaars. Wandelingen 

waarbij het elkaar ontmoeten bovenaan staat. Al 

wandelend en pratend maken we wandelingen door 

heel Dordrecht. Steeds komen we in gebieden, 

waar velen nog nooit geweest zijn. Zo leren we 

Dordrecht goed kennen. Het startpunt is altijd bij 

een willekeurige bushalte. Vanaf de bushalte 

maken we dan een lus van ca. 6 km. 

Op woensdag 18 mei hadden we de laatste wandeling, deze keer een ochtendwandeling, die als 

eindpunt het Onderwijsmuseum had. Hier hebben we in de tuin van het museum (het was toen 

heerlijk weer) met 32 wandelaars een goed verzorgde lunch gebruikt.  

Op woensdag 5 oktober starten wij weer 

met een serie van 15 wandelingen. De 

bestemmingen hebben we al 

klaarliggen. In de wijkbrief van 

september zullen wij hierop nader 

ingaan. Iedereen, die ca 6 km kan lopen, 

mag meedoen. Ook nieuwe wandelaars. 

Wil iemand nu al informatie over de 

wandelingen, dan kan telefonisch 

contact worden opgenomen met een van 

bovenstaande personen of via de mail. 

  

H 

mailto:wok@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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Wandelen met je gemeente 

Door:  Herman Riet : 078-618 3943  

: wandelen@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

nmiddels zijn de zaterdagwandelingen (na bijna twee jaar afwezigheid door corona) weer 

opgestart. Wandelingen van ruim 20 km. In de komende maanden wordt het Limespad (dat 

loopt van Katwijk naar Nijmegen/Berg en Dal) afgemaakt en tussendoor lopen we ook 

gedeeltes van het Brabantse Kloosterpad. Dit zijn twee geheel verschillende wandelingen. Het 

Limespad gaat de komende maanden over het heuvelgebied rondom Arnhem en Nijmegen en bij 

het Kloosterpad lopen we veel door bossen en langs kloosters en kapellen. 

Dit seizoen lopen we nog vier wandelingen, allen 

op de laatste zaterdag van de maand. 

25 juni: Limespad: Renkum – Arnhem, 20 km 

30 juli: Kloosterpad: Uden – Maashorst, ca 21 km 

27 aug: Limespad: Arnhem – Bemmel, 23 km 

24 sept:Limespad: Bemmel- Berg en Dal, 23 km 

 

 

Bij de wandelingen van het Kloosterpad 

proberen we steeds in contact te komen met 

een bewoner/bewoonster van het klooster 

met het verzoek wat uitleg te geven over het 

kloosterleven. 

Bij de wandelingen vertrekken we met auto’s 

(carpooling) tussen 7.30 uur en 8.00 uur 

vanuit Sterrenburg en zijn meestal tussen 

17.00 uur en 18.00 uur weer terug in Dordt. 

Tijdens de wandelingen maken we altijd 1x 

gebruik van een horecazaak, waar we 

(meestal op een buitenterras) koffie met 

gebak nuttigen. 

Als iemand ook bij de huidige wandelgroep wil 

aansluiten is dat mogelijk. Iedereen is welkom 

als je zeker weet dat je een kleine 25 km kan 

lopen.  

  

I 

mailto:wandelen@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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Geestelijke zorg voor Oekraïners in Dordt 

Door:  Gerrit Jan van der Kolm  

: gerritjanvanderkolm@gmail.com  

p het moment dat ik dit schrijf zit de opvangcapaciteit van Dordrecht, op Crown Point en op 

de boot, vrijwel vol. Meer dan 800 mensen worden nu opgevangen. De veiligheidsregio heeft 

gekozen voor centrale opvang. Dat heeft als voordeel dat allerlei voorzieningen centraal en 

efficiënt kunnen worden geregeld: aanvraag van BSN, begeleiding naar werk, kinderopvang, een 

arts, vluchtelingenwerk etc. hebben spreekuur.  

De gemeente zorgt voor de meer materiële 

kant van de opvang en ‘Dordt voor 

Oekraïne’ zorgt voor de meer dagelijkse en 

persoonlijke begeleiding. Deze wordt 

vrijwel geheel door vrijwilligers gedaan, in 

meerderheid door mensen met een 

kerkelijke achtergrond! Zij zijn gastvrouw, 

verzorgen een kledingbank, zorgen voor klussen, fietsen en beantwoorden allerlei praktische 

vragen.  

Onder deze vrijwilligers is een team van negen geestelijk begeleiders: predikanten, priesters, 

geestelijk verzorgers uit o.a. geestelijke gezondheidszorg, het leger, detentie. Wij hebben onszelf 

een tweeledige taak gesteld: aan de ene kant ‘present’ zijn op de opvanglocaties en proberen een 

luisterend oor, troost en bemoediging te bieden. Door de taalproblematiek gaat dat vaak in een 

paar zinnen met google translate, soms kan het in het Engels. Na verloop van tijd leer je gezichten 

herkennen en herkennen zij onze gezichten en gaat het om een moment van herkenning, een 

glimlach, een hand op de schouder. 

Aan de andere kant gaat het om verwijzing en begeleiding van mensen naar een kerk die bij hen 

past. 

De meesten zijn van huis uit traditioneel Oosters Orthodox. Orthodox Pasen is daar minstens zo 

centraal als Kerstmis bij ons. Maar de meesten van hen voelen nu veel afstand tot hun kerk en 

geloof vanwege de steun van de Russisch Orthodoxe kerk voor de inval in Oekraïne. Mensen die 

bewust geloven zijn in Oekraïne meestal Baptist. Wij hebben dan ook regelmatig contact met de 

Baptistengemeente aan de Vriesestraat. Die kerk ligt ook nog eens precies tussen Crown Point en 

de boot in. 

In het kader hiervan organiseren wij verschillende activiteiten.  

Wij hebben met Orthodox Pasen (een week later dan bij ons) een bus gehuurd en zijn naar de 

Orthodoxe paasviering in Rotterdam geweest. Kees Buist heeft in een vorige “Kerk op Dordt” daar 

verslag van gedaan. 

Op 4 mei hebben wij, in overleg met de gemeente, een 50-tal Oekraïners begeleid naar de 

dodenherdenking, waar de burgemeester veel aandacht schonk aan de situatie in Oekraïne, en alle 

Oekraïners een witte roos hebben gelegd bij het monument. Dat was een ontroerend moment van 

saamhorigheid, wederzijdse herkenning en erkenning.  

Intussen hebben wij een kamer ingericht waar mensen een moment stil kunnen zijn, gebeden of 

de bijbel in het Oekraïens kunnen lezen, een gebed mogen opschrijven of met een geestelijk 

verzorger kunnen spreken. 

Wij hebben ervoor gezorgd dat er binnenkort een voorlichtingsavond komt over de Nederlandse 

wetgeving rondom arbeid. Dit, omdat het risico groot is dat er misbruik wordt gemaakt door 

koppelbazen en malafide werkgevers van hun zwakke positie op de arbeidsmarkt. 

O 

mailto:gerritjanvanderkolm@gmail.com
https://dordtvooroekraine.nl
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En binnenkort komt een Gospel & Soul koor een avond zingen in Crown point. 

Gelukkig is de eerste periode van chaos en onduidelijkheid voorbij: ‘landen’, wennen aan de plek, 

de vele anderen om je heen, dagenlang wachten op je BSN, leefgeld, een 

banrekeningnummer. Ook nu blijven er mensen komen en gaan, maar de meesten 

hebben nu leefgeld, zoeken gericht naar activiteiten en een flink aantal mensen heeft 

intussen ook betaald werk gevonden.  

Zolang de oorlog en dus ook de opvang duurt, zullen er 

vrijwilligers nodig zijn! U kunt zich opgeven via de website van 

Dordt voor Oekraïne. 

 

 

Kinderdienst XL 

Door:  Tineke van der Leer namens Werkgroep Eredienst  

  : werkgroeperedienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

inderdienst is het leukste, als er een groepje kinderen is, om samen te spelen, te kletsen 

en bezig zijn. Daarom is er nu elke vierde zondag van de maand een kinderdienst XL. Het 

idee is dat ouders zoveel als mogelijk op die zondag met hun kinderen naar de kerk komen. 

Natuurlijk zal er op de andere zondagen ook iets voor de kinderen te doen zijn, maar op de 

zondag van kinderdienst XL, is de kinderdienst eXtra Lang en eXtra Leuk!  Direct vanaf 10 uur, 

totdat de dienst bijna afgelopen is, zijn de kinderen welkom in zaal B (boven).  

K 

Meer info op de website van: 

https://dordtvooroekraine.nl 

mailto:werkgroeperedienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
https://dordtvooroekraine.nl/ik-wil-helpen/
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26 maart 2022 – Bakken 

voor Oekraïne 

Door:  Daniëlle Kadijk namens Jeugdteam   

  : jeugdteam@ontmoetingskerk -dordrecht.nl   

e kunt de krant niet lezen of het nieuws 

kijken en je krijgt berichten over de 

oorlog tussen Oekraïne en Rusland. 

Bombardementen, beschietingen, vluchtende 

mensen op zoek naar een veilige plaats. 

Het doet je beseffen dat je erg veel geluk 

hebt om in een land te wonen waar vrede is. 

Waar je zonder angst ’s avonds kunt gaan 

slapen en ’s morgens weer kunt opstaan. 

Helaas is dat niet voor iedereen zo 

vanzelfsprekend.  

Wij, als jeugdteam, bedachten dat we ook 

wel ons steentje zouden kunnen bijdragen 

aan de hulp aan de slachtoffers van de oorlog 

in Oekraïne. Op een maandagmorgen was het 

idee ontstaan om pannenkoeken te gaan 

bakken en verkopen. Dit plan werd vol 

enthousiasme uitgebreid met de verkoop 

van zelfgebakken cake, taart, koek e.d.  

Maar ja, hoe ga je dit met zijn 3-en doen? 

Na een appje naar de tieners gestuurd te 

hebben en een mail naar de diaconie, 

inloophuis, koster en een stukje in het 

kerkblad te hebben geplaatst, hadden 

we in een mum van tijd veel helpende handen 

én toezeggingen van zelfgebakken taart! 

Geweldig!  

Zaterdagochtend 26 maart waren er in de 

ontmoetingsruimte zitjes gemaakt om gezellig 

pannenkoeken te eten en stond er bij 

binnenkomst in de hal een kraam bijna te 

bezwijken onder alle zelfgebakken cake, 

appelflappen, kokosmakronen, cup cakes en 

nog veel meer.  

 

Vanaf 12 uur zou de kerk opengaan, maar de 

geur van versgebakken pannenkoeken trok de 

mensen al eerder van de straat de kerk in.  

 

 

J 
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Kannen vol koffie en thee zijn er gezet, 

liters limonade gemaakt, stapels 

pannenkoeken en bergen poffertjes 

gebakken.  

De sfeer was ouderwets gezellig, leuke 

onderonsjes aan de tafels, tieners die 

tussendoor de tafels aan het bedienen 

waren, hier en daar een beetje chaotisch, 

maar dat maakte het ook weer leuk       

We kijken met trots terug op een geweldige 

dag. Wat geeft het een gevoel van warmte en 

saamhorigheid om dit te kunnen 

verwezenlijken. Je kunt wel eens iets 

verzinnen, maar wat komt ervan terecht…. Het 

is toch spannend… 

Maar zoals u zelf tijdens deze dag heeft 

kunnen ervaren: de actie steunen was écht ‘A 

piece of cake’        

Op zondag 27 maart hebben we een prachtig 

bedrag van €600,-- aan de diaconie kunnen 

overhandigen voor de slachtoffers van de 

oorlog in Oekraïne. 

CCC 

inds de vorige wijkbrief zijn er 

twee CCC-avonden geweest. Deze 

wordt nu weer elke maand gehouden. 

We hebben op 22 april een spelletjesavond 

met een clubje van 8 tieners gehouden, met 

allerlei opdrachten zoals die ook in het tv-

programma “De Alleskunner” worden gedaan. 

De tieners konden vaak meer dan dat ze zelf 

dachten.  

Vrijdag 20 mei waren we met een kleiner 

clubje, 5 in totaal, maar niet minder gezellig. 

We hebben een heel groot mens-erger-je-niet 

spel op de grond geplakt en elkaar flink 

‘geërgerd’. Gelukkig werd er ook nog genoeg 

gelachen. 

We sluiten dit seizoen af met “Expeditie 

Robinson” in de nieuwe Dordtse Biesbosch op 

zaterdag 2 juli.  

We hopen daar met veel tieners een leuke 

middag te hebben! 

Aanmelden kan via de tienerapp of 

jeugdteam@ontmoetingskerk-

dordrecht.nl  

Na afloop kun je dan samen met je vader, 

moeder, broertje(s) en/of zusje(s) 

aansluiten bij de HOTSPOT-BBQ. 

S 

mailto:jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl


 

16 

HOTSPOT-avond 

aterdagavond 7 mei was eindelijk de 2e 

HOTSPOT-avond na een lange corona-

periode. Gemeenteleden tot 

(ongeveer) 50 jaar, single, samen, met of 

zonder gezin waren uitgenodigd voor deze 

avond. Op het menu stond nasi & bami met saté 

en koffie/thee met spekkoek toe. 

’s Middags zijn eerst nog even de laatste 

boodschappen ingeslagen bij de Jumbo en toen 

werden de mouwen opgestroopt en konden de 

koks aan de slag! 

Er werd gesneden, gemarineerd, stokjes 

geregen, gebarbecued, heel veel rijst en bami 

gekookt en groenten gewokt met als resultaat 

een hoeveelheid eten voor een weeshuis!!  

Nu maar hopen op mensen met heel veel trek. 

Rond 18 uur gingen we aan tafel met een 

groep van ruim 20 volwassen en ongeveer 12 

kinderen! Tussendoor werd er gesjoeld, 

tafelvoetbal gespeeld, gepraat en leerden we 

elkaar weer wat beter kennen. Tijdens deze 

avond hebben we alvast een beetje 

kennisgemaakt met ds. Steenks en zijn gezin. 

Zij waren vanuit Wemeldinge naar Dordrecht 

gekomen om de HOTSPOT-avond bij te 

wonen. Het was fijn om elkaar weer te 

ontmoeten en elkaar ook eens wat langer te 

spreken dan alleen bij de koffie na de dienst 

op zondag. Iedereen die erbij was: bedankt 

voor een leuke, gezellige avond! 

Deze gezellige avond krijgt zeker een vervolg 

en wel op zaterdagmiddag/avond 2 juli a.s. 

in combinatie met de afsluiting van het CCC-

seizoen. 

Zie ook de uitnodiging elders in de wijkbrief. 

Heb je zelf een idee voor een menu of invulling 

van de Hotspot-avond laat het ons weten via 

de inmiddels bekende kanalen (mail, 

Instagram, whatsapp).  

Alle ideeën en hulp voor deze avond zijn van 

harte welkom 

 

 

  

Z 
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15 mei 2022: Viering 

"Met z'n allen" 

r is geconstateerd dat de jongeren- en 

kindervieringen de verwachtingen van 

meer jeugd in de kerk tijdens deze 

vieringen niet waarmaken. 

Wel hebben we gemerkt dat er behoefte is 

aan een laagdrempelige viering zoals bijv. 

Kerkdienst Anders. 

In het concept van Kerkdienst ‘Anders’ (elders 

uitgelegd door Werkgroep Eredienst) hebben 

wij op 15 mei de "Met z'n allen"-viering 

gemaakt. Een dienst voor en door elkaar 

gemaakt. De rode draad was LIEFDE. 

Aan alle aanwezige gemeenteleden (jong & 

oud) was bij binnenkomst gevraagd waar zij 

aan dachten als ze het woord ‘liefde’ hoorden 

en zo is onze hartjes-boom uitgegroeid tot 

een enorme boom vol LIEFDE! 

De kinderen van de kinderdienst hebben de 

letters die het woord ‘LIEFDE’ vormen, heel 

mooi versierd en voor in de kerk gezet.  

De dienst was anders dan anders… geen 

strakke liturgie met standaard preek maar 3 

verschillende delen met elk een eigen 

Bijbeltekst, aan elkaar verbonden door lied 

791 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’. Bij elk 

blokje was er naast het zingen van 2 

coupletten van lied 791 ook een luisterlied. 

Voor degenen die het nog eens willen 

beluisteren staan de linkjes aan het einde van 

dit stukje vermeld. 

 

Voor de kinderen van de kinderdienst is ‘het 

verhaal van de giftige klierdieren’ geschreven 

door Aaron Reynolds voorgelezen. Het verhaal 

gaat over de klierdieren die op het eiland Gak 

wonen. Deze vreemde wezens gebruiken alleen 

maar slechte woorden waar gif in zit. De 

andere dieren van het eiland worden daar ziek 

van, maar dat kan de klierdieren niet schelen. 

Maar wat gebeurt er als ze op een dag ruzie 

krijgen en zelf geraakt worden door giftige 

woorden? 

Het verhaal is gebaseerd op Spreuken 12:18. 

Schelden doet pijn en van een compliment kan 

iemand heel gelukkig worden. Ook dit is liefde. 

Muziek: 

• Deze is voor jou - Matthijn Buwalda 

• Als de liefde niet bestond - Wende 

Snijders (live @Carré Toon 100) 

• Als de liefde maar blijft winnen - Daniël 

Lohues 

E 

https://www.youtube.com/watch?v=LMgBMGTp1OE
https://www.youtube.com/watch?v=YwcBtXDmfpk
https://www.youtube.com/watch?v=YwcBtXDmfpk
https://www.youtube.com/watch?v=QaNTnBqZKRM
https://www.youtube.com/watch?v=QaNTnBqZKRM
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22 mei 2022: 

 Kinderdienst XL 

ondag 22 mei was het eindelijk 

zover de 1e Kinderdienst XL. Dit 

is een kinderdienst die meteen om 

10 uur boven begint en duurt totdat de 

‘grote mensen’-dienst bijna is afgelopen. 

Het was een heerlijk feestje met een 

mooi verhaal over Abraham. Hij moest op 

God vertrouwen. Wij moesten vertrouwen 

op elkaar want we moesten 

geblinddoekt een parcours volgen door 

de zaal dat door anderen was uitgezet. 

Eerst met kleine stapjes, maar door te 

vertrouwen werden de stapjes steeds 

groter! Daarnaast is er ook nog met 

elkaar gezongen en muziek gemaakt op 

echte instrumenten! 

Deze kinderdienst XL wordt vanaf nu 

elke 4e zondag van de maand gehouden, 

dus zet ‘m alvast in de agenda want dat 

wil je toch niet missen 

 

Einde markering 

Z 
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Kerkdienst anders 
(Deze keer georganiseerd door kinder- en tienerleiding van de Ontmoetingskerk) 

De kerkdienst wordt geleid door ds. Barbara Heubeck 

Wanneer:  zondag 3 juli om 10:00 uur 

Waar:  Ontmoetingskerk, Dordrecht 
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Nieuws van de Groene Kerk 

Door:  Irene Streefkerk-Reenalda en Gerrit Jan van der Kolm  

: groen@ontmoetingskerk -dordrecht.nl   

We zijn alweer bijna drie jaar een Groene Kerk. Intussen zijn er in de Drechtsteden zes Groene 

Kerken. Naast activiteiten die in de afgelopen periode doorgingen, zoals groentepakketten en de 

wolspingroep, hebben we veel tijd gestoken in de verduurzaming van het kerkgebouw. 

Wol spinnen: de duurzame cirkel is rond. 

De wolspingroep is vorig jaar gestart met een drietal enthousiaste initiatiefnemers vanuit de kerk 

en twee aangeschafte spinnewielen. Inmiddels is de groep uitgebreid met wijkbewoners (niet in de 

laatste plaats dankzij de berichtgevingen in de Sterrenburger) en hebben we een groep van negen 

(9) actieve wolspinners, waarvan vier met een eigen spinnewiel. 

Vanuit de werkgroep Groene kerk zijn er inmiddels vier spinnewielen aangeschaft. De doelstelling 

van deze club is om schapenvachten te verwerken tot wol producten die wij kunnen weggeven aan 

goede initiatieven in binnen- en buitenland. 

Het proces is afgelopen jaar helemaal doorlopen: grove wolplukken tot een ‘baard’ kaarden met 

een kaarde molen. Vervolgens deze baard aanbieden aan het spinnenwiel zodat woldraden 

ontstaan die zich winden op een spoel. Zodra de spoel vol is deze afwikkelen tot een streng van 

woldraad. Daarbij past de bijgevoegde foto: 

 

Strengen van tot draden gesponnen wol, gewassen in een zoutbadje, worden, na drogen, tot 

knotten wol opgewonden waarmee vervolgens met dikke breinaalden een grove das gebreid kan 

worden. Ook truien, vesten, sokken en mutsen kunnen het eindproduct zijn en misschien gaan wij 

ook nog eens experimenteren met het op een natuurlijke manier kleuren van de woldraden. 

De wolspingroep houdt nu even een zomerstop maar ook straks na de vakantie verwelkomen wij 

nog steeds nieuwe enthousiaste mensen uit de wijk en de kerk die het spinnen in de vingers willen 

krijgen en benieuwd zijn naar de groene duurzame verwerking van een schapenvacht. Wij komen 

elke 14 dagen op vrijdagochtend 10.00 - 12.00 uur bij elkaar in de clubruimte op de eerste etage 

van ons kerkgebouw. Aanmelden kan dan via groen@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

Warmteterugwinning (WTW) van de Ontmoetingsruimte. 

De ventilatie van de ontmoetingsruimte was nodig aan vervanging toe: deze werkte niet of 

nauwelijks en maakte zoveel lawaai dat hij niet meer werd gebruikt. Dat was in coronatijd niet 

meer verantwoord. Als kerkrentmeesters konden we kiezen uit een goedkopere simpele ventilatie 

mailto:groen@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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en uit ventilatie met warmtewinning. We hebben gekozen voor het laatste: duurder, maar 

energiebesparend. En dat verdient zich in een aantal jaren ook weer terug, vooral nu met de uit 

de pan gerezen gasprijzen. 

Dat had nogal wat voeten in de aarde: de plafonds van de ontmoetingsruimte, de keuken en de 

werkruimte moesten eruit, veranderd en er weer in. Mede dankzij de hulp van Jannes Ooms en 

Jacco Luijten is dat weer allemaal gelukt. 

De WTW is CO2-gestuurd: dat betekent dat hij alleen aangaat als de CO2, de belangrijkste indicatie 

voor een gezond binnenklimaat, te hoog wordt. Dat betekent niet alleen een flinke 

energiebesparing, maar ook voor de mogelijke terugkomst van corona is dat een goede veiligheid. 

We hebben dit nu in de kerk gedaan: hopelijk ook een aanmoediging om bij u thuis hier ook over 

na te denken: een gemiddeld huishouden verliest veel energie door de (vaak verouderde!) 

mechanische ventilatie. Zeker met de huidige gasprijzen betekent een WTW al gauw een paar 

honderd euro per jaar: goed voor het milieu en de portemonnee! 

En verder in het kerkgebouw 

Daarmee zijn we er nog niet wat betreft het kerkgebouw. Bij het nalopen van de verwarming bleek 

dat de hele rij radiatoren achter in de kerk onder de vloer niet geïsoleerd is. Geen wonder dat de 

achterste radiatoren niet echt warm worden! Van de zomer gaan we onder de vloer en gaan in 

totaal enkele honderden meters leiding isoleren! En we hebben dit voorjaar het plafond van de trap 

geïsoleerd. Onder het motto: alle kleine beetjes helpen. 

De pastorie 

De familie Steenks gaat in de pastorie in Stadspolders wonen. Die wordt deze zomer flink onder 

handen genomen. Niet in het minst met ‘groene’ maatregelen: Er komt extra vloerisolatie en de 

spouwmuur wordt geïsoleerd. Daarnaast komt er een hybride warmtepomp. Dat wil zeggen een 

warmtepomp in combinatie met een nieuwe cv-ketel. Het huis gebruikt dan alleen nog maar gas 

als het echt koud wordt en voor de douche en het warme tapwater. Ook hier wordt gekeken naar 

een WTW-installatie, al of niet in combinatie met de warmtepomp. 

 

 

Voorbereiding Kerkdienst Anders 3 juli 2022 

Thema: Ik zal er zijn.  

Heb je wel eens gemerkt dat God bij je is?  

En hoe heb je dat ervaren?  

Stuur ons een foto waarin je ziet dat God bij ons is.  

: Kerkdienstandersontmoetingskerk@hotmail.com  

De foto zegt wellicht genoeg.  

Je mag er ook uitleg bij geven.  

Graag in enkele woorden of regels. 

In de viering worden de foto’s geprojecteerd.  

 

Alvast bedankt,  

Barbara, Idelette, Melanie en Tineke. 
  

mailto:Kerkdienstandersontmoetingskerk@hotmail.com
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Expositie “VAN U IS DE TOEKOMST” 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Van U is de Toekomst” 

 stond voor het seizoen 2021/2022 als jaarthema op het programma van de Protestantse Kerk in 

Nederland. De werkgroep Kerk en Hobby sluit het seizoen hiermee af door dit als thema van de 

huidige expositie aan te houden. 

De kunstwerken zijn nog t/m 5 juli te bezichtigen in de Ontmoetingskerk. 

Van 6 juli t/m 11 september houdt de werkgroep Kerk en Hobby haar zomerreces. 

 

 

Zomergast: Expositie Hetty Knobbe 
 

Mogelijk zal dan onder de noemer “zomergasten”  

alsnog een expositie te zien zijn van  

Hetty Knobbe. 

Hetty heeft diverse cursussen op het gebied van kunst gevolgd, gaat binnenkort een toelating 

doen voor een kunstopleiding, runt met haar man een B&B in Sterrenburg en exposeert 

regelmatig met haar werken. Eén van haar laatste kunstobjecten was rond het lied “Imagine“ van 

John Lennon waar ook wij heel benieuwd naar zijn. Houdt u dus nadere informatie hierover in de 

gaten. 

 

BEZICHTIGING: 

- elke zondag voor en na de kerkdienst en tijdens: 

- het “Inloop Huis” elke zaterdag van 13:30 -15:30 uur, 

- het “Open Huis” op woensdag 20 juli en 17 augustus, 

- of op afspraak. 

 

  

mailto:kerk-en-hobby@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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450 JAAR 

OP ZOEK NAAR VRIJHEID 
VERDRAAGZAAMHEID 
VERBONDENHEID 

VERSCHEIDENHEID 

Geboorte van Nederland 

Door:  Hans van Rossum 

 
et jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de 

Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). Het was een heftige strijd: oorlog en deels ook 

burgeroorlog. Elke stad in de Nederlanden speelde hierin zijn eigen rol en heeft zijn eigen 

herinneringen. Sommigen bleven de landsheer, koning Filips II van Spanje, trouw. Anderen namen 

deel aan een opstand onder leiding van Willem van Oranje. Uit eigen beweging 

of noodgedwongen.  

Nu, 450 jaar later, zijn veel Nederlandse gemeenten lid van het 

Samenwerkingsverband 1572. Zowel plaatsen die deelnamen aan de Opstand 

als plaatsen die dat niet, of pas later, deden. Vanaf 2022 willen ze gezamenlijk 

de gebeurtenissen en thema’s uit 1572 breed herdenken en actualiseren 

1572-2022 

Tussen 1572 en 2022 liggen 450 jaar, en de waarden die toen werden 

bevochten, spelen ook nu nog: vrijheid, verdraagzaamheid, 

verbondenheid, verscheidenheid. 

Daarom herdenken we, want 450 jaar vrijheid is het waard breed bij stil 

te staan. Daarom ook bezinning, want de vrijheid van de één is niet altijd 

de vrijheid van de ander. Sterker, waar de één spreekt over vrijheid neemt 

de ander het woord onvrijheid in de mond. 

Daarom kennisdeling en gesprek over de universele verscheidenheid. 

Vanaf dit jaar tot 2024 wordt door veel gemeenten in Nederland stilgestaan bij de periode 1572 – 

1574 en wat deze jaren betekend hebben en nog betekenen voor onze geschiedenis. Alle landelijk 

deelnemende gemeenten, waaronder Dordrecht, hebben een band met deze periode waarin ze 

ongewild terecht kwamen in een oorlog met verstrekkende gevolgen, in negatieve maar ook in 

positieve zin. Termen als vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid spelen 

hierbij een cruciale rol.  

Rondreizende tentoonstelling in de Ontmoetingskerk 

Tot nader orde is de rondreizende basis tentoonstelling over deze periode uit onze geschiedenis - 

het verband tussen 1572 en 2022 - te bezoeken tijdens de openstelling van de Ontmoetingskerk. 

H 
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Pelgrimage van 

gerechtigheid en vrede 

Door:  ds. Barbara Heubeck  

: dsheubeck@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

n de wereldraad van Kerken komen (bijna) 

alle christelijke kerken van de wereld bij 

elkaar. Haar 10de assemblee in 2013 vond 

plaats in Busan. Dat ligt in Zuid-Korea. Over 

een paar maanden, eind augustus, begint de 

volgende assemblee, en wel heel dichtbij, 

namelijk in het Duitse Karlsruhe. 

De assemblee van 2013 riep alle aangesloten 

kerken op tot een pelgrimage van 

gerechtigheid en vrede. Een pelgrimage? 

Waarheen? 

Pelgrimage is een voettocht met meditatieve 

elementen, een spirituele weg, die je lopend 

en vaak met een groep aflegt, een reis naar 

het heilige. Echter, op weg gaan omwille van 

het geloof kan ook prima zonder je lichaam op 

twee voeten vooruit te bewegen. Als je geest 

maar wil bewegen, als zij maar wil veranderen. 

Waarheen is niet zo belangrijk. Belangrijk is, 

wat er onderweg gebeurt aan gesprekken, aan 

bewustwording, hoe de gemeenschap groeit in 

sterkte en volharding. 

Welke balans maken we dan op na 9 jaar 

pelgrimage voor gerechtigheid en vrede?  

Met de overval van Rusland op Oekraïne en de 

gruwelijkheden van de oorlog lijkt het een 

slechte tijd om te spreken van vrede. Zijn we 

dan tenminste vooruitgegaan in de vrede met 

de schepping? En hoe staat het met de 

gerechtigheid? Na deze wereldwijde 

coronapandemie zie je dat de armoedekloof en 

ongelijkheid groter is geworden.  

Was de pelgrimage dan voor niets? Niemand 

heeft geprobeerd te meten welke vooruitgang 

er is geboekt. Want deze pelgrimage is geen 

project voor een aantal jaren. Er is geen 

activiteitenplan om te komen tot gerechtigheid 

en vrede. Vrede en gerechtigheid zijn tekenen 

van Gods koninkrijk. Dit Rijk zal komen, maar 

is ook al onder ons. Het komt door God, maar 

God heeft ons zo lief, dat hij ons laat meedoen 

om zijn rijk dichterbij te brengen, ook al zijn 

we kwetsbaar, ook al maken we fouten.  

De vraag aan ons is: Strekken we ons nog vol 

verlangen uit naar dit Rijk?  

De assemblee reikte vier aandachtsvelden aan 

waaraan bij het woord ‘vrede’ kan worden 

gedacht.  

Vrede in je lokale gemeenschap en familie.  

Vrede op de markt, waarmee bedoeld 

wordt: geen uitbuiting in lageloonlanden, 

maar fairtrade. Armoede welke door 

mensen is gemaakt, is onrecht.  

Laten we pleitbezorger worden voor vrede 

tussen de volken en voor vrede met de 

schepping. Onder het laatste valt 

bijvoorbeeld het ontwikkelen van een 

duurzame leefstijl, zodat de aarde leefbaar 

blijft in het zuidelijke en noordelijke 

halfrond én voor de volgende generaties. 

Zijn we nog onderweg naar dit Rijk? Of zijn we 

intussen blijven staan? Uitgeput, moedeloos 

geworden? Zo velen om me heen kampen met 

burn-out en depressie. Waar vind je moed om 

door te gaan? Om stappen te zetten? 

In het voorbereidingsmateriaal op de 

assemblee 2022 vind ik een bemoedigende 

aanpak om te blijven lopen op deze 

pelgrimage, op weg naar Gods Rijk: Drie 

dimensies worden voorgesteld. ‘Via’ worden ze 

genoemd, naar het Latijnse woord voor ‘weg’:  

(1) via positiva. Daarmee wordt bedoeld: Vier 

de gaven en zegeningen die je ontvangen hebt 

van de God van het leven. Verwonder je over 

de schoonheid van de schepping en wees blij 

dat je leeft. Laat je inspireren door het visioen 

dat er voor allen genoeg zal zijn. Niemand een 

tekort zal hebben.  

(2) via negativa: kniel neer bij de wonden van 

het leven, waar mensen en schepping met 

voeten worden getreden. Kijk daarbij in je 

directe leefomgeving en denk ook globaal. Zie 

de gebrokenheid, de ongerechtigheid en het 

geweld. Want dit lijden is ook Gods lijden. Het 

zijn wonden aan het lichaam van Christus. Zie 

de verwondingen in het vertrouwen dat hierin 

Gods bewogenheid om het leven aanwezig is.  

(3) via transformativa: deze weg gaat ervan 

uit dat verandering mogelijk is, met Gods hulp. 

Op deze weg zie je om naar de gewonden van 

deze wereld, de ontheemden en armen.          

I 

mailto:dsheubeck@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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Je streeft naar verzoening en zoekt wegen van 

economische en ecologische gerechtigheid. 

Want wonden kunnen transformeren naar 

heling. Er kan rechtvaardigheid en vrede uit 

voortkomen, tekenen van Gods Koninkrijk. 

Leerden we dit niet uit Jezus leven en dood. 

Kwam daaruit niet de opstanding? Zo’n 

transformatie kan gebeuren wanneer je bereid 

bent je leven te veranderen en ook je 

geloofsgemeenschap, je gemeente, je kerk.  

God is ons op ons pelgrimspad steeds vooruit 

en verrast ons. Wij volgen zijn beweging. Hij 

roept tot boete, vergeeft ons falen en biedt ons 

het geschenk van een nieuw leven aan. Aan 

Hem vragen we: Wijs ons de weg, zodat we 

onze voeten kunnen zetten op de weg van de 

vrede.  

Barbara Heubeck 

Meer informatie: “Recht en vrede begroeten 

elkaar”. Pelgrimage van gerechtigheid en 

vrede. Van Busan tot Karslruhe. Raad van 

Kerken Nederland. 2021 >  

 

Onderstaande tekst van:  

https://www.raadvankerken.nl/files/2020/01/

gebeden-rond-pelgrimage.pdf  

 

 

Gebed om vrede    

Here God 

De situatie is zorgelijk. 

Het lijden is zwaar en beangstigend. 

Spaar het leven van uw kinderen. 

Geef geduld en moed 

om getuige te zijn van menselijke waarden 

bezield met vertrouwen en hoop. 

Vrede is het fundament van leven. 

Geef vrede en stabiliteit. 

Stel mensen in staat om met elkaar te leven 

vol respect en vreugde voor uw aangezicht. 

Glorie zij u, Heer, voor eeuwig. 

Glorie zij u, Heer, ook in ons leven. 

 

(vrij naar een christelijk gebed uit Irak)

https://www.raadvankerken.nl/files/2020/01/gebeden-rond-pelgrimage.pdf
https://www.raadvankerken.nl/files/2020/01/gebeden-rond-pelgrimage.pdf
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Zomaar een contact 

Door:  Henk de Visser   

ort geleden ben ik bij een schoenmaker langs geweest. Een vriend van de schoenmaker zat in de 

winkel. Er ontstond een gemoedelijk gesprek. Kennelijk was dat voor een schoenmaker een 

positieve uitzondering. “Ik werk al ruim 30 jaar hier, maar ik zie mensen steeds jachtiger worden. 

Ze hebben nergens tijd voor en ze zijn snel geïrriteerd. Als ik schoenen een dag te laat klaar heb, dan 

wordt er niet gevraagd waardoor dat komt, maar dan wordt er gelijk gezegd: Je houd je niet aan je 

afspraak! Maar als een klant schoenen weken te laat op komt halen en ik vraag waardoor dat komt, dan 

krijg ik als reactie dat ik me niet met andermans zaken moet bemoeien! Ik vraag het uit belangstelling; 

het kan zijn dat iemand ziek geweest is.”  

“Mensen lijken ook steeds onverschilliger te worden. Een keer liep ik buiten en zag ik een oude man 

hard op zijn hoofd vallen. De man bleef even liggen en bloedde uit een hoofdwond. Iedereen liep gewoon 

door! Ik ben de man gaan helpen en heb een ambulance gebeld. Die kwam snel. Toen de man weg was, 

zag ik dat er veel bloed op de straat lag. De mensen liepen er gewoon doorheen! Ik heb een bezem 

gepakt om het weg te vegen. Dat lukte niet helemaal. Een deel was al te veel opgedroogd. Ik had een 

schoonmaakmiddel nodig om de rest op te vegen. Al die tijd sprak niemand me aan. Veel mensen leven 

in een eigen bubbel en praten te weinig met elkaar.” 

Ik bevestigde dat ik ook de indruk had dat veel gemoedelijkheid verdwenen was in de afgelopen 30 jaar, 

maar dat er velen zijn, die dat nu inzien en welzijn belangrijker gaan vinden dan welvaart. De 

schoenmaker reageerde: “Veel mensen worden gegrepen door de molen van de economie. Ze draaien 

dan mee en nemen te weinig tijd voor elkaar. Soms vraag ik wel eens aan een klant: u zit toch ook 

dagelijks wel eens op het toilet. Laat dan onder gebeuren wat er moet gebeuren en neem eens de rust 

om na te gaan wat u die dag voor anderen betekend hebt. Met een dagelijks rustmoment kunt u zich 

even losmaken van die molen van alledag.” “Maar als ik zoiets zeg, kijken ze me alleen maar raar aan…” 

Ik zei dat ik veel mensen ken, die vanbinnen net zo mooi zijn als de beschildering van de binnenkant 

van een moskee. Ik wist dat hij de binnenkant van een moskee gezien had: Hij had gezegd dat hij nu 

niet naar buiten ging om te roken, omdat het Ramadan is. Die vergelijking sprak hem aan. Hij zei: “Het 

is goed als mensen dat mooie tonen. Het gaat om daden, niet om woorden.”  

Hij had inmiddels mijn schoenen op de toonbank gezet. “Hoeveel kost het?” Vroeg ik. Hij had gezegd 

dat hij de ritsen wilde repareren zonder ze te vervangen. Vervangen zou volgens hem 50 Euro kosten. 

“Dan heb ik meer omzet, maar ik verwacht dat ik de ritsen kan repareren zonder ze te vervangen.” Ik 

had er mee ingestemd om de ritsen te repareren plus een naainaad die opengesprongen was. Tevens 

had ik een bergschoen laten repareren en ik had schoensmeer ‘zonder waardeloze bestanddelen’ 

gekocht. “10 Euro voor het schoensmeer en 25 Euro voor de reparaties,” zei hij. Ik vroeg of ik kon 

pinnen. “Niet hier.” Ik had ook geld bij me, alleen niet voldoende. Dus ik stelde voor om even bij de 

pinautomaat geld te gaan halen. “Hoeveel geld heeft u bij u?” Ik kwam aan 30 Euro en wat kleingeld; 

totaal ongeveer 32 Euro. “Is goed; geld is niet het 

belangrijkste.” Hij vroeg om mijn tas en zette de 

schoenen erin. Ik zag alleen een naad van de 

bergschoen nog open staan. “Is daar iets aan de 

binnenkant aangebracht?” vroeg ik. “Sorry 

mijnheer, ik heb de andere kant gerepareerd, 

maar die naad heb ik niet gezien. Ik zal hem voor 

u repareren. U hoeft er niet voor te betalen.” Ik 

kreeg geen afhaal-bon. Hij zette zijn handtekening 

op de onderkant van de zool. “Hieraan weet ik dat 

u deze reparatie niet hoeft te betalen.”  

Zo’n contact is als een spiegel, om te zien hoe wij 

met elkaar om willen gaan. Een aanzet tot een 

trap omhoog in onderlinge omgang. 

K 
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Lintjesregen 

Door:  Cor den Dopper  

ijdens de jaarlijkse Lintjesregen zijn onze gemeenteleden Jannes en Toos Ooms 

benoemd tot lid van de Orde van Oranje -Nassau.  

Jannes ontving deze onderscheiding omdat hij vanaf 2008 onderhouds- en 

bouwwerkzaamheden doet in onze kerk en hij rijdt ouderen naar de kerk als zij niet 

meer zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Sinds 2010 verricht hij bij de Vereniging 

van Eigenaren Doornenburg als een soort huismeester, klein onderhoud aan het 

wooncomplex. 

Toos was tot medio 2021 hoofd van de groep vrijwilligers die wekelijks zorgde voor het 

schoonmaken van de onze kerk.  

Daarnaast assisteren ze beiden bij de maandelijkse eethuis activiteit voor alleenstaanden en zijn 

ze betrokken bij de voorbereidingen en uitvoering van de jaarlijkse braderie. Ze verzorgen, als 

vrijwilligers bij het Kerkblad “Kerk Op Dordt”, de verspreiding van de bladen bij de bezorgers. 

Samen ontfermen zij zich sinds 2008 over een oudere dame waarvoor zij o.a. de 

boodschappen doen en haar ondersteunen bij (noodzakelijke) bezoeken.  

Namens onze wijkgemeente 

Sterrenburg van harte gefeliciteerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedachtenissteentjes  

Door:  Els Huijer  

: e.huijer@gmail.com  

n de gedachtenishoek in de kerkzaal liggen gedachtenissteentjes met daarop de naam, 

geboorte- en overlijdensdatum van overleden gemeenteleden. 

Het aanschaffen van deze witte steentjes is moeilijk: ik ben in tuincentra geweest: die hebben 

alleen hele grote zakken en de meeste steentjes zijn te klein.  

De meest ideale afmeting qua schrijfvlak zou rond de 10 x 

8 cm zijn. 

Weet u wáár ik ze wel – voor een redelijke prijs - kan 

aanschaffen? Of heeft u misschien zulke steentjes ergens 

liggen? Ik heb gehoord dat ze te vinden zijn aan de Zuid-

Europese stranden of langs rivieren. 

Elke tip is welkom. U kunt reageren naar e-mail: 

e.huijer@gmail.com   

T 

I 

Meer info op de website van:  

https://indebuurt.nl/dordrecht 

mailto:e.huijer@gmail.com
mailto:e.huijer@gmail.com
https://indebuurt.nl/dordrecht/koningsdag/lintjesregen-2022-deze-23-dordtenaren-hebben-een-lintje-gekregen~193167/2/
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Braderie 

Door:  Marja Kruijswijk   

  : braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

a de zomervakantie beginnen we weer met het 

organiseren van de Braderie. Dit jaar vindt de Braderie 

plaats op zaterdag 5 november.  

Noteert u deze datum alvast in uw agenda? 

Ook dit jaar rekenen we weer op uw medewerking. 

De werkgroep Braderie bestaat uit Marco Molendijk, Cokky en Lex 

Nagtegaal, Evert en Marja Kruijswijk en we vinden het heel fijn 

om als nieuw lid van de werkgroep Daniëlle Kadijk welkom te heten. 

Heeft u vragen of ideeën? Neem dan contact op met een van de leden van de werkgroep. 

Via de startwijkbrief, het kerkblad en de zondagsbrief houden we u verder op de hoogte. 

 

 

 

Lege bladzijden 

Uit:  een vleugje wijsheid Door: Erich Kaniok, ISBN/EAN: 9789089970473  

e meester beweerde dat hij een boek bezat waar 

alles in stond wat men maar over God kon weten. 

Niemand had dat boek ooit gezien, totdat er een 

geleerde op bezoek kwam, die niet ophield te smeken of 

hij het boek mocht inzien en de meester het hem gaf. De 

geleerde sloeg het vol ongeduld open en stelde vast dat 

alle bladzijden leeg waren.  

"Maar dat boek zegt toch helemaal niets," jammerde hij.  

"Dat weet ik", zei de meester voldaan, "maar bedenk wel  

wat dat wil zeggen!"  

"Bestaat God? “ vroeg de meester op een dag.  

"Ja", zeiden de leerlingen in koor.  

"Fout", zei de meester.  

"Nee," zeiden de leerlingen.  

"Weer fout", zei de meester.  

"Wat is dan het antwoord?" vroegen de leerlingen.  

"Er is geen antwoord."  

"Maar waarom niet?"  

"Omdat er geen vraag is", zei de meester.  

Even later legde hij uit: "Als men niets over God kan 

zeggen, over Hem die boven gedachten en woorden 

uitgaat, hoe kan men dan iets vragen?"  

  

N 

D 

Bestel het boek bij Vos en 

van der Leer 

https://libris.nl/vos-

vanderleer/ 

mailto:braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
https://libris.nl/vos-vanderleer/boek?authortitle=kaniok-erich-kaniok-leo/een-vleugje-wijsheid--9789089970473
https://libris.nl/vos-vanderleer/boek?authortitle=kaniok-erich-kaniok-leo/een-vleugje-wijsheid--9789089970473
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KookHuis 

Door:  Irene Krenning en Marja Kruijswijk.   

  : kookhuis@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

e zijn ontzettend dankbaar dat we het KookHuis weer op dezelfde manier als voor Corona 

kunnen organiseren. In de maanden juni en juli is er geen KookHuis, maar u bent op 

woensdag 31 augustus van harte welkom bij een extra zomers KookHuis. 

Voor € 8,50 krijgt u een driegangenmenu met een drankje en koffie. 

Vanaf oktober staan de deuren van de Ontmoetingskerk weer op iedere 3e woensdag van de maand 

vanaf 17.30 uur open. De maaltijd begint om 18.00 uur. 

Via de zondagsbrief en het kerkblad houden we u verder op de hoogte. 

U kunt zich aanmelden via een intekenlijst, die in de hal van de kerk ligt of 

telefonisch en e-mail bij Marja Kruijswijk, : 617 0490,  

: mkruijswijk@kpnmail.nl  

Komt u ook eens eten? 

Namens alle medewerkers aan het KookHuis 

 

 

Bloemenzondag 

Door:  Ine Geurtsen  Namens diaconie   

: diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

p zondag 26 juni willen wij als Diaconie een bloemengroet brengen bij alle gemeenteleden 

die dit jaar 92 jaar worden en ouder zijn. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat deze 

bloemengroet erg op prijs wordt gesteld. Ook dit jaar willen wij deze gemeenteleden in het 

zonnetje zetten. Al met al zullen we dus weer heel wat bloemen nodig hebben. Deze kunt u brengen 

op vrijdag 24 juni tussen 10.00u en12.00u in de Ontmoetingskerk. Zaterdag maken wij hier 

boeketten van en zondag 26 juni na de kerkdienst worden ze weggebracht. 

Wij rekenen op veel bloemen. 

  

W 

O 

mailto:kookhuis@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:mkruijswijk@kpnmail.nl
mailto:diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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Komen ooit voeten gevleugeld 

Van: Huub Oosterhuis 

Komen ooit voeten gevleugeld 
mij melden de vrede, 

daalt over smeulende 
aarde de dauw van de vrede,  

wordt ooit gehoord 
uit mensenmonden dat woord: 

wij zullen rusten in vrede. 

 
Dan zal ik huilen en 

lachen en drinken en slapen; 
Dromen van vluchten en 

doden en huiv’rend ontwaken 
Maar niemand vlucht, 

nergens alarm in de lucht, 
overal vrede geschapen. 

 
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, 

Zij zullen mij groeten.  
Wie was mijn vijand? 

Ik zal hem in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan 

waar nog geen wegen bestaan – 

vrede de weg voor mijn voeten. 
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De reisverhalen van Paulus 

Bron: https://www.kinderbijbels.nl/blogbericht/reisverhalen   

e zomer staat voor de deur en velen van ons zullen Dordrecht voor korte of langere tijd 

verlaten om op reis (lees: vakantie) te gaan. Wij maken onze eigen verhalen, maar ook in 

de bijbel zijn reisverhalen terug te vinden.  

Misschien heeft Paulus wel de meeste kilometers afgelegd van iedereen in de Bijbel. Bijbelkenners 

hebben het een keer geprobeerd uit te rekenen en denken dat hij 7800 kilometer over land en 

9000 kilometer over zee heeft afgelegd. Hier deed hij jaren over en soms bleef hij lange tijd in een 

stad wonen voor hij weer verder trok. 

 

Waarom legt hij zoveel kilometer af? 

Na zijn bekering wil hij de mensen 

het goede nieuws over Jezus 

vertellen. 

In de tijd van Paulus reist men over 

land vooral te voet. De Romeinen zijn 

de baas in Israël en veel landen rond 

de Middellandse Zee. Zij leggen een 

netwerk van wegen aan. Rechte 

wegen van steen. Dit is wel wat 

anders dan de ongelijke en 

onverharde wegen van daarvoor. 

Maar het reizen in die tijd gaat 

langzaam. Men legt te voet ongeveer 

30 kilometer per dag af. Moet je door 

bergland, dan kun je minder kilometers afleggen. Soms reist men met een ezel of een muildier. 

Deze dieren kunnen goed klimmen over de bergpaden. 

Tijdens de reis liggen er allerlei gevaren op de loer. 

Rivieren… 

De Romeinen leggen ook bruggen aan, maar op veel plekken moet je gewoon dóór de rivier. Vooral 

in de winter kunnen deze woest en kolkend zijn. Zwemdiploma’s kent men in die tijd nog niet. 

Rovers… 

In verlaten gebieden, en die zijn er in die tijd veel, liggen roversbendes op de loer om eenzame 

reizigers te overvallen. Daarom is het slim om samen met anderen te reizen. Bekende reisgenoten 

van Paulus zijn Lucas, die ook reisverslagen schreef, Silas en Barnabas. 

Paulus schrijft over het gevaar tijdens zijn reizen het volgende: 

De vele reizen die ik maak, zijn vol gevaren. Er zijn gevaarlijke rivieren, en er kunnen 

onderweg rovers zijn. Telkens zijn er mensen die mij kwaad willen doen, Joden en niet-

Joden. Overal ben ik in gevaar: in de steden, in de woestijn en op zee. 

2 Korintiërs 11:26 BGT (NBG) 

Paulus reist ook veel kilometers over zee. Waarschijnlijk ging hij met een Romeinse kustvaarder. 

Dit is een vrachtschip die goederen van kustplaats naar kustplaats brengt en waar ook passagiers 

op mee kunnen varen. Het reizen langs de kust is minder gevaarlijk dan over zee. Je kan bij storm 

schuilen in een baai, je kan makkelijk voedsel en water inslaan en de kust heeft veel 

herkenningspunten, zodat je niet snel verdwaalt. 

D 

https://www.kinderbijbels.nl/blogbericht/reisverhalen
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Als Paulus naar Rome reist gaat hij in de stad Myra aan boord van een groter schip. Ze varen niet 

langs de kust, maar steken de zee over. Helaas loopt dit niet goed af. Ze komen in een storm 

terecht en lijden schipbreuk op Malta. 

Hoe breng je de verhalen van Paulus tot leven? 

De reisverhalen van Paulus zijn prachtige verhaal om samen met kinderen te lezen. Ze zijn 

spannend en verrassend. Maar ze laten ook zien hoe Paulus vol enthousiasme over God vertelt, 

niet op geeft en altijd blijft vertrouwen. In de verhalen ontdek je dat God met je meereist, waar je 

ook naartoe gaat. 

 

Hierbij een aantal tips om de verhalen tot leven te brengen: 

1. Ga naar buiten en bekijk met de kinderen hoe hun schaduw hen volgt en altijd bij hen 

blijft. Dit kun je vergelijken met God, die altijd met je mee gaat.  

Speel vervolgens schaduwtikkertje. 

2. Zet een parcours uit waarin de kinderen over ‘onverharde wegen’ moeten (zand, kiezels 

of grind), een ‘rivier’ moeten oversteken (door een bak water moeten), langs rovers 

moeten sluipen, et cetera. Je kunt hier een blotevoetenpad van maken zodat ze het 

nog meer ervaren. Gebruik de informatie uit deze blog om iets meer te vertellen over 

reizen in de tijd van Paulus. 

3. Bedenk samen met de kinderen zo veel mogelijk verschillen tussen reizen in de tijd 

van Paulus en reizen nu. Schrijf deze op een groot vel en vul ze aan tijdens het lezen 

van de Bijbelverhalen. 

 

 



Kerkdiensten Zomer 2022 
 

Datum Voorganger  Bijzonderheden    

5 juni ds. J.H. van der Sterre  
12 juni ds. N.A. van der Leer  
19 juni dhr. J.H. Menkveld  
26 juni mw. A. Lodder Kinderdienst XL 
 
3 juli mw. ds. B. Heubeck-Duijts Overstapdienst / Kerkdienst Anders 
10 juli ds. G. van Meijeren  
17 juli ds. H. Schipper  
24 juli mw. M. Keijzer-Meeuwse Kinderdienst XL 
31 juli drs. A.D. Noordam  
 
7 augustus mw. A. Lodder  
14 augustus ds. G.H. Offringa  
21 augustus ds. J.M. Aarnoudse  
28 augustus mw. B. Broeren Kinderdienst XL 
28 augustus ds. H. Schipper 14:30 uur - Bevestiging Ds. D.H.J. Steenks 
 
4 september Gastpredikant  
11 september mw. C. Zonnenberg Jongerenviering / Kerkdienst Anders 
18 september mw. ds. B. Heubeck-Duijts Gemeentezondag 
25 september mw. ds. M.E. Boogaard Bev. ambtsdragers / Kinderdienst XL 
 
 
 

 
 
 

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). 

 

 

 



 

 

 


