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26e jaargang nr. 9                                           29 mei 2019 

Algemene kerkelijke giften:  Rabobankrekening NL 13 RABO 0133 5866 69  

  t.n.v. Protestantse gemeente Rotterdam 

Noordrand met vermelding gift of gift NN  

Diaconale giften: bankrekening NL 58 RABO 0311 8261 72 t.n.v. 

Wijkdiaconie Zevenkamp te Rotterdam  

Kerkbalans:rek.nr. NL67 RABO 0373722389 

CVK PROT. GEM. ROTTERDAM-NOORDRAND 

BELANGRIJKE ADRESSEN: 
 

Predikant: 

Ds. J.G. Amesz 

Kruipbrem 36 

3068 TH Rotterdam 

tel.: 010 – 228 09 39  

e-mail: jga919@xs4all.nl 
 

Kerkgebouw: 

Ontmoetingskerk 

Ben Websterstraat 1 

3069 XJ  Rotterdam (geen postadres) 

tel.: 010 – 421 52 87 
 

Voor eventueel gebruik van de kerk, 

kunt u zich wenden tot: 

Dhr. J. Berghout 

Cole Porterstraat 292 

3069 ZD  Rotterdam 

tel: 010 – 456 82 19 
 

Scribaat (postadres): 

Dhr. F. Woudenberg 

Stan Kentonstraat 25 

3069 XW Rotterdam 
Tel 06-41469365  

E-mail: scriba.pkn.7kamp@gmail.com  

 

Lezersadministratie: 

Gonny Boot 

Ben Websterstraat 50 

3069 XJ  Rotterdam 

tel.: 010-4568581 

e-mail: krudde.boot@gmail.com 

 

Website: www.pkn7kamp.nl  

 

Coördinatie Auto-afhaaldienst: 

Dhr. P. Sickmann, tel.: 010 – 421 21 32 

 
Ontmoeting: 

 

Kopij voor jaargang 27 nr. 3 uiterlijk 

dinsdag 12 november 2019 vóór 
20.00 uur inleveren.   

e-mail: kerkbladontmoeting@gmail.com 

of bij Barbera van Rossum, Clara de 

Vriesstraat 48, 3069 ZG Rotterdam of 

Otto Buitendijk, Angstel 3, 3068 GB 

Rotterdam. 

Kopij graag via e-mail (als bijlage) 

aanleveren als platte tekst in WORD  
 

De redactie behoudt zich het recht voor 

om kopij te weigeren of aan te passen of 

in een volgende editie te plaatsen. 
 

In de komende periode verschijnt  

Ontmoeting op: 

 

 

20 november 
 

 
Vragen, klachten over de bezorging  

of opzegging van Ontmoeting kunt u  

richten aan: 

Dhr. D. Doolaard 

N. de Rooijstraat 7, 3069 RS Rotterdam 

Tel.: 010 – 474 25 06 
 

 

 

 U kunt uw bijdrage (richtbedrag € 10,- per jaar) voor Ontmoeting overmaken op rekening- 
nummer: NL13 RABO 0133 5866 69 t.n.v. . Protestantse Gem. R’dam Noordrand o.v.v. kerkblad 

mailto:krudde.boot@gmail.com
mailto:adriaan-barbera@zonnet.nl
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27e jaargang nr. 2                                                oktober 2019 

 
Onderweg 
Hij is weer onderweg, Theo, want hij is een beetje verslaafd aan lange-

afstands-wandelingen met een duidelijke voorkeur voor pelgrimsroutes. Op 

dit moment loopt hij in Spanje de noordelijke route naar Santiago de 

Compostella, door het bergachtige deel langs de Golf van Biscaje en de 
Atlantische Oceaan. 

Ik leerde Theo een paar jaar geleden kennen toen ik een afspraak had om als 

gastpredikant voor te gaan in een naburige gemeente. Van de scriba kreeg ik 

bericht dat er na de dienst een gemeentelid zou worden uitgezwaaid omdat 
hij een deel van de route naar Santiago ging lopen (toen een ander deel dan 

nu). Aan mij als voorganger op die zondag werd verzocht om hem aan het 

eind van de dienst een reiszegen mee te geven.  

Dat gemeentelid was Theo, een kwieke man, eind 60, baardje, rond brilletje, 
heel sympathiek. Ik sprak hem voor en na de kerkdienst en het klikte meteen. 

Hij vertelde dat hij al meerdere routes gelopen had en dat hij de gewoonte 

had ontwikkeld om iedere dag een kort verslag te schrijven met wat foto’s. 

Dat geheel stuurt hij dan naar zijn partner Klaas, die er niet aan moet denken 
om mee te doen met de primitieve tochten van Theo. Klaas stuurt het verslag 

op zijn beurt door naar geïnteresseerden die zich daarvoor hebben 

aangemeld. Ik kon er nog wel bij en sindsdien ben ik vanuit de verte al een 

aantal keren in gedachten met Theo meegewandeld. Hij kan leuk schrijven 
en maakt mooie foto’s. Als hij op pad is dan kijk ik uit naar zijn dagelijkse 

berichten. 

Hij laat zijn volgers delen in zijn leuke en ook zijn minder leuke ervaringen. 

Hij schrijft over wandeldagen in rust en stilte, alleen met zijn eigen gedachten 
en gevoelens, los van de drukte van het leven van alledag, maar ook over 

het besef dat hij alleen onderweg is, zonder de steun van Klaas, familie of 

vrienden en dat dat soms ineens heel eenzaam voelt. 

Hij schrijft over de natuur en de schepping waar hij zo van geniet en over de 
Schepper wiens aanwezigheid hij zoekt, maar ook over de dreiging van harde 

rukwinden en angstaanjagende onweersbuien en de afwezigheid van 

beschutting in het ruige berglandschap. 

Hij schrijft over inspirerende ontmoetingen met pelgrims uit alle delen van de 
wereld, die net als hij onderweg zijn om te zoeken naar hun diepste zelf en 

wezenlijke kontakten met God en gelijkgezinde anderen, maar ook over zijn 

teleurstelling in grote aantallen, meest jongere pelgrims, die gefocust zijn op 

hun eigen sportieve prestatie, zonder enige interesse in de ander en de 
spirituele kant van het pelgrimeren. 

Als ik Theo’s verhalen nog eens achter elkaar doorlees, dan realiseer ik mij 

dat pelgrimeren heel veel weg heeft van onderweg zijn in het leven van 

alledag. Al die verschillende aspecten waar Theo het over heeft, de hoogte- 
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en dieptepunten, de vreugde en de teleurstellingen, de verbondenheid en de 

onverschilligheid van anderen – het zijn allemaal aspecten waar jij en ik op 
ons levenspad ook steeds mee worden geconfronteerd en waar we een weg 

mee moeten zien te vinden, net als Theo in Noord-Spanje. 

Regelmatig geeft Theo aan dat hij zich onderweg gedragen weet door de 

reiszegen die hem begeleidt op zijn tochten, de zegen van St.Patrick. Die 
zegen is niet alleen bestemd voor reizigers, maar ook voor jou en mij, voor 

iedereen die ver weg of dicht bij huis onderweg is in het leven. Die 

bemoedigende zegen luidt als volgt: 

 
De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen 

De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten 

 en te beschermen tegen gevaar 

De Heer zij onder u om u op te vangen  
wanneer u dreigt te vallen 

De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt 

Hij omgeve u als een beschermende muur 

 wanneer anderen over u heen vallen 
De Heer zij boven u om u te zegenen 

Zo zegene u God vandaag, morgen en in eeuwigheid. 

 

Mariette Doolaard 
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Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk 
 
Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 Zondag 20 oktober Zondag 27 oktober  

Voorganger: Ds. N. Falkenburg Ds. N. Van Splunter 

1e collecte: Werkgroep zonder naam Wijkkerk Zevenkamp 

2e collecte: Wijkkerk Zevenkamp Wijkdiaconie 

Beamerdienst: B. van Rossum D. vd Wenden 

Koster: J. Berghout H. Stapelkamp 

Organist: E. van Dalem A. den Braber 

Autodienst: W. Huijser 

Tel. 455 38 95 

A. Gille   06-36090417 

 Zondag 3 november Zondag 10 november  

Voorganger: Ds. A. Verhoeven Ds. F. Timmers 

1e collecte Wijkkerk Zevenkamp Kerk in Actie 

2e collecte Diaconie oogstdienst Wijkdiaconie 

Beamerdienst: F. Woudenberg A. Weeda 

Koster: G. Agtersloot P. Sickmann 

Organist: K. Schoolenberg E. van Dalem 

Autodienst: OBuitendijk06-14743882 P. Sickmann Tel. 421 21 32 

 Zondag 17 november Zondag 24 november HA 

Voorganger: Ds. J. Amesz Ds. J. Amesz 

1e collecte Actie schoenendoos Wijkkerk Zevenkamp 

2e collecte Wijkkerk Zevenkamp Wijkdiaconie 3e: ZWO Kenya 

Beamerdienst B.van Rossum D. van de Wenden 

Koster: D. van de Wenden J. Bosma 

Organist: A. van Driel E. van Dalem 

Autodienst O.Buitendijk 06 4742883 W. Huijser Tel. 455 38 95 

 Zondag 1 dec I advent Zondag 8 dec II advent 

Voorganger: Ds. J. Amesz Ds. J. Amesz 

1e collecte Wijkdiaconie Wijkkerk Zevenkamp 

2e collecte Wijkkerk Zevenkamp Wijkdiaconie 

Beamerdienst A. Weeda F. Woudenberg 

Koster: J. Den Uyi J. Berghout 

Organist: A. den Braber E. van Dalem 

Autodienst G.Agtersloot T.420 96 93 A. Gille Tel. 06-36090417 

 
Diensten in De Vijf Havens  

Zondag 10 november: 10:30 uur: ds. E.A. van Halsema 

Zondag 8 november: 10:30 uur: ds. E.A. van Halsema 
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Na de diensten in de Ontmoetingskerk… 
• … drinken we zuivere koffie, thee en limonade. 

• … worden de bloemen uit de dienst naar een 

     gemeente lid gebracht. 
• … stellen wij een bijdrage voor koffie en/of  

     bloemen op prijs. 

 
Bedankt! 
Hartelijk dank voor het boeket bloemen dat mij werd gegeven ter ere van 
mijn 80e verjaardag vorige week woensdag. Ze staan nog steeds mooi en ik 

geniet er iedere dag van. Groet, J. Groeneveld 

 

Afgelopen zondag 6 oktober werd ik tijdens de dienst verrast met de bloemen, 
als groet van de gemeente. Dit na een kleine ingreep die ik op 2 oktober in 

het IJsselland ziekenhuis heb ondergaan en waar ze een zenuwwortel 

blokkade hebben geplaatst tussen mijn 4e – 5e wervel vanwege pijnklachten 

waar ik vanaf half februari mee tob. Dank daarvoor, Marijke van der Wenden 
 

Overzicht collectes 

 
08-09-2019 Jeugd in eigen wijk 40- € 52,75 

08-09-2019 Wijkdiaconie € 42,77 

08-09-2019 Wijkdiaconie en Geestelijke 

Verzorging 

Vijf Havens 

€ 60,05 

15-09-2019 Wijkdiaconie € 50,95 

15-09-2019 Wijkkerk € 51,98 

22-09-2019 Vredesweek € 56,02 

22-09-2019 Wijkdiaconie € 45,10 

29-09-2019 Wijkdiaconie € 43,10 

29-09-2019 Wijkkerk € 45,83 

29-09-2019 ZWO project Kenia € 80,52 

06-10-2019 Kerk en Israël € 63,10 

06-10-2019 Wijkdiaconie € 56,40 

 
REKENING NR KERKBALANS WIJZIGT 
Een aantal leden maken hun bijdrage nog over naar het oude  

rekeningnr. Wilt u het  wijzigen in: NL67RABO0373722389. 
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Vanuit de diaconie…. 
 

Achtergrond bij de collecte van… 
 

Zondag 20 oktober Wereldvoedseldag  - Werkgroep Zonder Naam 

Werkgroep Zonder Naam ondersteunt mensen in de wijken Ommoord en 
Zevenkamp als zij door omstandigheden niet in hun eigen levensbehoefte 

kunnen voorzien. In overleg met maatschappelijke instanties wordt aan hen 

een goed gevulde boodschappentas thuisbezorgd. De werkgroep geeft ook 

informatie over hulpinstanties en adressen waar gratis maaltijden en 
goedkope artikelen worden aangeboden. Er is ook samenwerking met 

Vluchtelingen opvang Ommoord-Zevenkamp. Al meer dan 17 jaar wordt 

vanuit Open Hof “gewerkt”. De laatste jaren is het een stichting. Reden is 

mede omdat de werkgroep afhankelijk is van giften en een ANBI-status heeft. 
Naast financiële bijdragen zijn houdbare artikelen welkom. Deze kunnen in 

de Open Hof of iedere zondag in de Ontmoetingskerk worden afgegeven. In 

Open Hof worden de houdbare artikelen in een ruimte bewaard en klaargezet 

om als basis voor een noodpakket te dienen. Dat wordt, rekening houdend 
met de persoonlijke situatie, aangevuld met verse producten. Vanuit de 

Ontmoetingskerk worden de houdbare producten door de diaconie afgegeven 

in Open Hof. De collecte deze week is voor de Werkgroep Zonder Naam. 

 
Zondag 3 november - Oogstdienst - 

Het Diaconaal CentrumPauluskerk komt op voor álle mensen in Rotterdam en 

omgeving die het zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, 

psychiatrische patiënten, mensen zonder verblijfsvergunning, mensen zonder 
betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en 

kwetsbare ouderen. Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het belang en het 

‘perspectief op beter’ van deze mensen. En dus is ieder mens bij ons 

onvoorwaardelijk welkom. Door de haperende economie, zware 
bezuinigingen op de maatschappelijke opvang, sociale zekerheid en 

gezondheidszorg en een steeds strenger vreemdelingen- en asielbeleid is het 

voor veel van onze bezoekers steeds moeilijker geworden zich in onze 

maatschappij staande te houden. Zonder hulp is het voor hen nauwelijks 
mogelijk het tij te keren. Juist voor hén willen we er zijn. En via onze 

activiteiten willen we hen als het even kan weer nieuw perspectief bieden. 

Open Huis. Het open huis in de Pauluskerk is vanaf het begin (1981) het 

visitekaartje van de kerk geweest, de huiskamer van Rotterdam wordt het 
open huis ook wel genoemd. In het open huis kan je terecht voor een kopje 

koffie of thee, is er gratis brood aanwezig, kan je een spelletje doen of rustig 

een krantje lezen. Er is een aparte rokersruimte aanwezig, Ook staan er  

4 computers waar je voor een half uurtje terecht kunt. Iedereen is van harte 

welkom iedere dag van 09.00-21.00 uur 
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Oogstdienst. Dit jaar staat het Open Huis van de Pauluskerk centraal tijdens 

onze oogstdienst. Wij hopen dat iemand van de Pauluskerk iets kan komen 
vertellen over hun werk, het ingezamelde fruit door u als gemeente gaat dan 

ook naar het Open Huis van de Pauluskerk. 

Inleveren fruit. U kunt op zaterdag 2 november van 11.30 tot 12.00 

uur het fruit inleveren wat bestemd is voor het project Open Huis Pauluskerk 
in de Ontmoetingskerk. De collecte deze zondag is ook bestemd voor dit 

project. 

Overige activiteiten van de diaconie: 

Dinsdag 28 november “Samen Eten” 
Dinsdag 28 november bent u weer van harte welkom bij het Samen Eten in 

de Ontmoetingskerk. We eten om 18.00 uur en de kosten voor de 4-

gangenmaaltijd is 4,50 euro inclusief de drankjes. Aanmelden bij Gonny Boot 

tel.:4568185 of diakonie.pkn.7kamp@gmail.com of Marijke van der Wenden 
d.wenden@chello.nl of 010-4209181. 

 

Zaterdag 7 december van 11.00-14.00 uur - Home Made Market 

Pal na sinterklaas maar nog wel ruim voor kerst wordt er in de 
Ontmoetingskerk een Home Made Market georganiseerd van 11.00-14.00 

uur. Hiervoor zijn we op zoek naar gemeenteleden, of mensen die u kent uit 

uw omgeving, die  

- hun zelfgemaakte producten zoals: kerststukjes, lichtjes, kaarten, 
sieraden, doosjes, enz. die zaterdag willen verkopen.  

- een kleine workshop willen geven. 

- die een soepje, koekje, taartje willen bakken, die wij tijdens de 

markt kunnen verkopen.  
Alles kan, mits zelf gemaakt en niet al te groot (bijvoorbeeld geen 

meubels). De opbrengst van dit evenement is bestemd voor het ‘Speak it 

Loud’ project van onze Keniaanse partnerorganisatie Terry Child Support 

dat op 5 mei 2019 voor 3 jaar van start is gegaan. Onder het motto: samen 
kunnen we meer, hebben de diaconieën van Rotterdam-Noordrand de 

handen ineengeslagen om dit bijzondere project te ondersteunen. Voor 

meer informatie kunt u mailen naar diakonie.pkn.7kamp@gmail.com 

contactpersonen Marianne Deijl en Marijke van der Wenden. 
 

 

Vanuit het Armoedeplatform Prins Alexander 

Het Armoedeplatform Prins Alexander is een onafhankelijk netwerk van 
actieve vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals uit Prins 

Alexander. Zij treffen elkaar eens per maand om informatie, kennis en ideeën 

met elkaar uit te wisselen met betrekking tot het thema armoede. Het 

platform heeft een signalerende functie naar de gebiedsorganisatie van Prins 

mailto:diakonie.pkn.7kamp@gmail.com
mailto:d.wenden@chello.nl
mailto:diakonie.pkn.7kamp@gmail.com
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Alexander en is een verzamelpunt van informatie en activiteiten rondom 

armoede in gebied Prins Alexander. Vanuit de Open Hof en de 
Ontmoetingskerk nemen diakenen hieraan deel. 
 

- 17 oktober is het wereld-armoede dag (formeel Dag voor de 

uitroeiing van armoede); RoSa (Rotterdamse Sociale Alliantie) 

besteedt hier aandacht aan met een theatervoorstelling. Thema 

jongeren en daklozen In de Pauluskerk van 13.00-17.00 uur (vooraf 
aanmelden) 

- Stichting Open Arms aan de Duikerstraat29-31 in het Lage Land 

bestaat 2 november 10 jaar. Dit wordt gevierd van 10.00-15.00 uur 

in Het Palet. 
Stichting Open Arms is een vrijwilligersorganisatie met zo'n 100 

medewerkers. In het Lage Land in Rotterdam Alexander creëren we 

ontmoetingsplekken waar buurtgenoten anderen kunnen ontmoeten 

en waar je samen met anderen kunt deelnemen aan activiteiten. Of 
u nu langskomt voor een kop koffie, een taalles of een luisterend oor. 

Het Palet Alle vaste activiteiten van Open Arms worden georganiseerd vanuit Het 
Palet aan de Duikerstraat 29-31, tegenover de Alexanderkerk. Zo kunt u er 
bijvoorbeeld van maandag tot en met vrijdag dagelijks tussen 10 en 13 uur terecht in 
het inloopcafé. En elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag bent u van 10 tot 14 
uur van harte welkom in De Kringloopwinkel. 

- Bart Starreveld is op zoek naar “Opslag en Logistiek “om gratis 

verkregen huisraad, ook weer gratis te geven aan hen die dit o.g.v. 
armoede nodig hebben. 

- Leger des Heils - Kledingwinkel. Verkoopbare kleding kunt u 

altijd inleveren op het adres van het korpsgebouw aan de 

Kooikerweg 12. Daar staat aan de voorkant van het gebouw, naast 
de ingang van het Metrostation Ambachtsland, een blauwe container 

waar u de kleding in een gesloten zak in kunt deponeren. 

Grote goederen nemen wij helaas niet aan. Daar hebben wij jammer 

genoeg geen ruimte voor om deze op te slaan of te verkopen. U 
kunt daarmee terecht bij de kringloopwinkel. Met kleine goederen 

kunt u wel bij ons terecht. U kunt deze spullen overigens ook 

afgeven als de kledingwinkel geopend is. De openingstijden staan 

onderaan de pagina vermeld. Mocht u kleding hebben die u niet zelf 
kunt brengen, dan kunt u contact opnemen met www.reshare.nl of 

via telefoonnummer 0800-0322. Komt u zelf ook eens kijken in de 

kledingwinkel? U bent daar altijd van harte welkom om kleding uit 

te zoeken of gewoon een kopje koffie te drinken met een van onze 
medewerkers. Kooikerweg 12. 

     Namens de diaconie, Marijke van der Wenden 
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Kliederdienst in de Ontmoetingskerk  
Zondag 13 oktober vanaf half 12 staan de deuren 

van de Ontmoetingskerk voor jullie open. 

Om 12 uur gaan we echt beginnen. Krijg je van al 

het verven en kliederen trek? Tijdens kliederkerk 

eten we met elkaar een lekker broodje. 

Om 13.00 uur is de dienst afgelopen en ga je met 
al je schilderijen en knutselwerken naar huis. De 

dienst is speciaal voor kinderen, ouders en 

grootouders. We gaan zingen, schilderen en 

knutselen 
over “vriendschap” 

 

Horen en luisteren in de Open Hof 
De mensen van Open Hof staan in de buurt bekend om hun vriendelijkheid. 

Vooral op de woensdagen van de bazar is de kerk een zoete inval. Ik zie daar 

mensen die al jaren lang op de woensdagen steevast in de ontmoetingsruimte 

zitten. Die gasten zijn niet altijd mensen uit de directe omgeving van de kerk. 
Ik weet ook van mensen die van redelijk ver komen om even een kopje soep 

te eten en een praatje te maken met andere mensen. 

Er zijn ook mensen die niet zomaar komen voor een kopje soep. Die mensen 

willen echt praten over iets. De medewerkers van de bazar krijgen soms hele 
verhalen te horen. En ook aan mij vertellen de mensen soms over hun leven. 

Ik vind het niet gewoon dat mensen mij (of welke dominee dan ook) vertellen 

hoe het er in hun leven voorstaat. Vaak hoor ik van de mensen dat ze blij zijn 

met de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen. Want ook die mensen 
vinden dat niet gewoon. 

Ik ken mensen in Ommoord en ook in Zevenkamp - waar mijn collega Sherita 

Thakoerdat werkt - die aan bijna niemand hun verhaal, hun échte verhaal 

kunnen vertellen. Als je aan niemand je verhaal eigenlijk kunt vertellen, dan 
ben je eenzaam. Ik merk in mijn werk dat veel mensen hun echte verhaal 

voor zich houden, omdat ze niemand vertrouwen. Mensen hebben soms 

dingen meegemaakt, waardoor ze een muurtje om zich heen bouwen. Dat 

doen ze, omdat je achter een muurtje veilig bent. Althans, dat denken de 
mensen vaak. Een muur om je hart geeft bescherming. 'Mij zullen ze niet 

meer raken'. Er komt bij die mensen niets meer binnen. En er komt dus ook 

niets meer naar buiten. Er is geen uitwisseling meer. En die 'stilte' noemen 

we 'eenzaamheid'. 
Ik weet ook wel dat je niet zomaar aan iemand gaat vragen naar hoe het 

werkelijk met hem of haar gaat. Dat kan erg pijnlijk overkomen en het kan 

de muur nog wat verhogen zelfs. Het vergt tijd en fijngevoeligheid om contact 

met iemand te maken. En pas als het contact er is, pas dan is er ruimte om 
elkaar te horen. Pas als je goed iemand kunt horen, kun je luisteren en dan 
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kom je erachter hoe het gaat met iemand. En misschien kun je dan met elkaar 

delen in wel en wee. Horen en luisteren, dat is het belangrijkste van het 
wijkpastoraat De Buurtbron in Ommoord en Zevenkamp. 

Bart Starreveld 

Het wijkpastoraat De Buurtbron 

 
Bijdrage kosten Ontmoeting 2019 
Als het goed is hebt u in 2019 regelmatig ons kerkblad Ontmoeting 

ontvangen. Voor het  papier en het kopiëren zijn uiteraard kosten gemaakt. 

In de begroting 2019 is hiervoor een bedrag opgenomen van 600 Euro.  We 
zijn gewend om daar jaarlijks apart een bijdrage voor te geven. Tot nu toe is 

125 euro binnengekomen. Daarom vragen wij u, mocht u dat nog niet hebben 

gedaan, uw bijdrage alsnog te storten op Bankrekeningnummer:  

NL13RABO 0133586669 t.n.v. Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand 
onder vermelding “bijdrage Ontmoeting 2019”.   

Namens de wijkraad van kerkrentmeesters  J. Bosma 

 

Culturele Koffieochtend vrijdag 1 november  
Het verborgen, mysterieuze en 

wonderlijke leven van Paddenstoelen 

Op vrijdag 1 november wordt er in de 
Fonteinkerk weer een culturele 

koffieochtend gehouden.  Een gezellige 

ochtend met koffie waarbij Leo Brand bij 

ons te gast is die een presentatie komt 
houden over paddenstoelen. 

Paddenstoelen hebben in de loop der 

eeuwen altijd de mensheid verbaasd. Ze 

zijn dan ook altijd verbonden geweest met de mythen en sagen van het 
volksgeloof. Men vond het maar raar en niet gewoon, eigenlijk was het 

allemaal maar hekserij of…had het te maken met de duivel? Dat kon toch 

eigenlijk ook niet anders want de ene dag liep je door het bos te wandelen en 

was er nog niets te zien, niets aan de hand dus. Maar o wee, de volgende dag 
stond het bos vol met van die kleurrijke gekke dingen. Vele verhalen over 

heksen, trollen, feeën en kabouters, elfjes en ja zelf de duivel deden dan ook 

de ronde. En ja….. was de paddenstoel niet de zetel van een pad, ook al zo’n 

duivels dier. Heden ten dagen is dat nog steeds aan de naamgeving van 
sommige paddenstoelen en zwammen te merken. Namen als: Satansboleet, 

Heksenboleet, Duivelsei, Duivelsbrood russula, Elfenbankje en Vliegenzwam 

worden nog steeds in verband gebracht met die mooie verhalen.  Verhalen 

die Leo Brand zeker ook tijdens deze lezing zal vertellen. Met deze lezing 
probeert hij een beeld te scheppen van een aantal paddenstoelen en 

zwammen die in Nederland voorkomen. Waar men ze kan vinden en wanneer. 

Zowel de echte paddenstoelen, met een hoed en een steel, alsook de meest 
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voorkomende  houtzwammen zullen worden 

besproken.                                                                                          
U bent van harte welkom! 

  

Tijd:    Vrijdag 1 november van 10 - 12 uur  

Plaats:    Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam 
Onderwerp:  Het verborgen en wonderlijke leven van paddenstoelen 

  

Komende Culturele Koffieochtend: 

6 december  Postzegels             Marijke Kwant 

 
Ontmoetingsmiddag Open Hof Kerk, zondagmiddag, 
20 oktober a.s. over ‘Rembrandt en de Bijbel’ 
Sinds lange tijd worden er jaarlijks enkele ontmoetingsmiddagen in Open Hof 

georganiseerd, altijd op zondagmiddag van 14.30 u tot ongeveer 16.30 u. 

Tijdens deze middagen zijn zowel kerkleden als andere belangstellenden van 

harte welkom. De gelegenheid om elkaar te ontmoeten, het onderwerp en 
het in gesprek gaan met elkaar staan centraal tijdens deze middagen.  

U bent van harte welkom op zondagmiddag, 20 oktober a.s. bij de eerste 

ontmoetingsmiddag in het nieuwe seizoen. Dan zal Louis Vermeulen vanuit 

zijn studie van de cultuurgeschiedenis ons vertellen over ‘Rembrandt en de 
Bijbel.’  Dit jaar - Rembrandt stierf 350 jaar geleden – wordt er veel aandacht 

gewijd aan deze grote schilder. U weet waarschijnlijk dat hij veel Bijbelse 

verhalen heeft uitgebeeld; de speciale Rembrandtbijbel is zeer bekend. We 

volgen gezamenlijk de grote aantrekkingskracht die Bijbelse verhalen voor 
Rembrandt hadden. Hoe hield de schilder zich als kunstenaar staande binnen 

de gespannen kerkelijke verhoudingen tijdens de eerste helft van de 17e eeuw 

? Hoe speelde dat in zijn Amsterdam ? Maar we gaan ook dieper en komen 

terecht bij de persoon van de schilder zelf: wat heeft Rembrandt in de 
Bijbelverhalen ten diepste geraakt?  We zullen ervaren, hoe hij voortdurend 

op zoek geweest is naar de mens, waarvan hij de emoties in Bijbelverhalen 

herkende. Die hij ontroerend mooi schilderde. En waarmee hij ons eeuwen 

later nog raakt. 
 

Tijd: zondagmiddag, 20 oktober van 14.30 uur tot  

ongeveer 16.30 uur. Plaats: Open Hof Kerk, 

Hesseplaats 441, 3069AE Rotterdam-Ommoord  
Onderwerp: ‘Rembrandt en de Bijbel’ 

 

U bent van harte welkom! 

 
Werkgroep Ontmoetingsmiddagen Open Hof:  

Maartje Greevenbosch, tel. 010-4215920 

Henny Muilwijk, tel. 010-4550398 
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Solovoorstelling van Kees Posthumus: 
‘Dwars door de Bijbel.’ 
Op woensdag 30 oktober speelt verhalenverteller Kees Posthumus zijn 

voorstelling ‘Dwars door de Bijbel’ in de Fonteinkerk, Terbregselaan 3, 3055 

TE Rotterdam. De voorstelling begint om 20.00uur 

In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van Genesis naar Openbaringen, 
en weer terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes 

gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ 

verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op 

een nieuwe manier kunt bekijken, dan doorgaans het geval is. Verhalen waar 
je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken zetten. 

Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei talen. De verloren 

zoon, heen en weer terug. De barmhartige Samaritaan, verteld vanuit de man 

die gewond aan de kant van de weg lag. Jefta met zijn onmogelijke belofte, 
Jona op zijn kansloze missie. De Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol 

liefdes, teleurstellingen en wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop 

en liefde. In ruim een uur bent u weer 

helemaal up-to-date met de Bijbel. 
De voorstelling wordt gemaakt in opdracht 

van de Protestantse Kerk in Nederland en 

sluit aan bij het jaarthema ‘Een goed 

verhaal’. De zaal is open om 19.30 uur. 
Toegang is gratis. Na afloop: koffie en 

thee.  Bij de uitgang is een collecte voor de 

onkosten. 

 
 

 

GEZOCHT:  

MENSEN VOOR STUURGROEP  MUSICAL JONA  
Op zaterdag 7 maart 2020 zal De Vliegende Speeldoos weer een musical-in-
een-dag uitvoeren, waarbij kinderen in de basisschoolleeftijd hoofdrol spelen. 

Dit keer zal de musical Jona worden uitgevoerd. Het gaat om een gezamenlijk 

project van de Protestantse kerken van de Noordrand. De vorige musical 

Esther was een groot succes, ruim 80 kinderen deden mee en vonden het 
prachtig om dit met elkaar te doen. Voor de organisatie zoeken we nog 

coördinatoren voor kaartverkoop/aanmelding, PR, schminken, catering, 

fotografie en website.   

Op 1 oktober is de startvergadering van de stuurgroep (20.00u Fonteinkerk), 
maar ook na die datum kun je je aanmelden, want er is nog veel (leuk) werk 

te doen. Er zijn waarschijnlijk 3 vergaderingen als stuurgroep tussen 

november en februari. En de dag zelf mag je ook niet missen, de kinderen 
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komen om 13.00u,  de voorstelling begint om 19.00u en om 20.15u is het 

afgelopen.  
De werkgroepen doen veel per mail, maar één of twee keer vergaderen als 

werkgroep is heel erg nuttig en maakt het ook leuker.  We hebben twee jaar 

geleden ervaren dat het veel energie geeft om nieuwe mensen te ontmoeten, 

vaak ook mensen die bij het jeugdwerk van andere kerken betrokken zijn. 
Ook het feit dat je met een grote groep kinderen werkt en kinderen betrekt 

die de bijbel en de kerk niet of nauwelijks kennen geeft veel voldoening. De 

dag zelf is een groot feest, want het is geweldig om te zien hoe de acteurs 

met de kinderen werken en hoe de kinderen genieten.  Als je dit van dichtbij 
wilt meemaken of eerst meer informatie wilt, graag een berichtje naar  

Anjedekuiper@fonteinkerkrotterdam.nl 

 

Hemelse gezangen 
Aan de rand van de Georgische stad Kutaisi – de stad met de brug die diende 

voor een schilder-opdracht van het spelprogramma “wie is de mol?” – ligt op 
een berg verscholen in een bos het kloostercomplex Gelati. Het klooster is in 

opdracht van een van de grootste koningen van het land Davit IV in de 

Gouden Eeuw van middeleeuws Georgië (12de eeuw) gebouwd. Het is een 

herinnering aan de tijd van politieke kracht en economische groei. Het 
complex was een centrum van wetenschap, onderwijs en geloof.  

Voordat je de poort van het klooster uit bent gelopen word je al verwelkomd 

door een vrouw die haar hand op houdt. Iets wat ik bij bezoeken aan andere 

kloosters ook ben tegengekomen. Het lijkt wel of de kerk zijn diaconale taak 
vergeten is.  Immers de kerkgebouwen zijn geen museumstukken maar doen 

toch elke dag dienst als vierplek. In elke kerk bewaakt een monnik op norse 

wijze – alsof het zijn eigen bezit is – de eigendommen van het godshuis. Van 

een collega leerde ik ooit de uitdrukking “een kerkgebouw is toch gewoon een 
bedrijfsgebouw”.  Lopend over het complex moest ik daaraan denken.  

Eenmaal op de kleine binnenplaats, die de drie kerken, de klokkentoren en 

het academiegebouw allemaal omvat, loop ik meteen de grootste kerk 

binnen. Natuurlijk het pronkstuk van het klooster waaraan hard gewerkt 
wordt door dakbedekkers ziet er van buiten groots uit . En binnenin is deze 

over de gehele oppervlakte bedekt met muurschilderingen - overweldigend 

en intrigerend. Het zijn ontelbare scènes en portretten. Het is duidelijk te zien 

dat ze zijn gemaakt in verschillende periodes. Boven het altaar is in de koepel 
een goudkleurig mozaïek gemaakt van Maria met kind, een dergelijk 

Byzantijns-geïnspireerd mozaïek is uniek in Georgië. Ook historische figuren 

uit Georgië en het Byzantijnse rijk zijn afgebeeld in hun mooiste kleding. De 

Bijbelse afbeeldingen vertellen hun verhalen aan de kijker. Hoog boven je ziet 
de Christus-figuur op je neer. Het is mooi en tegelijk vervreemdend – 

misschien omdat het zo anders is. Ik verlaat de kerk en slenter over het 

terrein naar de andere gebouwen. Voordat ik het Academie-gebouw – waar 

toentertijd de beste wetenschappers werkten – wil binnen gaan hoor ik 

mailto:Anjedekuiper@fonteinkerkrotterdam.nl
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gezang. Aangetrokken door de zingende stemmen ga ik terug naar de kerk, 

waar in een kring negen jonge mannen Georgisch kerkliederen veelstemmig 
zingen. Het stil in de kerk. Je hoort alleen de zingende stemmen – 

engelenstemmen. Luisterend naar het hemelse gezang wordt de uitdrukking 

van de collega bewaard. Het bedrijfspand krijgt voor mij zijn betekenis terug. 

Na de laatste noot is het stil in de kerk – een moment van inspiratie.  
Later zingen de mannen in de buitenlucht nog een aantal liederen. Een van 

hen vertelt  (in het Duits) dat zij thuis hebben geoefend om als hoogtepunt 

van hun reis in deze kerk te mogen zingen. Na het laatste lied applaudisseren 

de omstanders. In de kerk durfde niemand de Stilte te doorbreken. 
 

Jils Amesz 

 

Het concertseizoen 2019-2020 in de Fonteinkerk – 
Save the dates 
Sinds de ingebruikname van de Fonteinkerk organiseren we in het 

winterseizoen een serie maandelijkse zondagmiddagconcerten. Hierbij speelt 

het orgel een belangrijke rol, onze kerk is immers een concertlocatie van 
‘Rotterdam Orgelstad’, maar er is ook ruimte voor instrumentale solisten en 

zangers. Velen hebben al genoten van de prachtige muziek. Ook in het 

komend seizoen is er een concertserie. Alle concerten beginnen om 15.00 en 

duren ongeveer drie kwartier. De toegang is gratis en er is een 
uitgangscollecte. Voor het slotconcert in maart, met hoogtepunten uit de 

Matthäus Passion, vragen we een bescheiden entree. De belangstelling voor 

dit passieconcert kort voor Pasen was eerder dit jaar enorm. Voor het komend 

concertseizoen heeft onze organist Eric van Dalum weer een boeiend 
programma samengesteld.  

De data zijn als volgt: 

27 oktober 2019:  Anje de Kuiper (orgel) en Janine de Jong (dwarsfluit) 

24 november 2019: Jan Hendrik van de Kamp (orgel) en Ruud Bergamin     
                           (saxofoon) 

19 januari 2020:  Thea Verhagen (orgel) en Marie-Christine Goergen  

                           (dwarsfluit) 

9 februari 2020:  Aad v.d. Hoeven (orgel) 
29 maart 2020:  Matthäus Light: Golden Circle Ensemble o.l.v. dirigent  

      John Bakker; begeleiding André de Jager, orgel.  

Het eerste concert wordt gegeven door Ds. Anje de Kuiper (orgel), en Janine 

de Jong (blokfluit). Zij spelen composities van Walther, Telemann, Bach, 
Geminiani en Mendelssohn. Een welluidend begin van de nieuwe concertserie! 

We rekenen op uw warme belangstelling, en heten u graag welkom om 15:00 

uur op zondagmiddag, 27 oktober! De concertcommissie: Eric van Dalum, 

Elly Nijssen en Johan de Jongste.Heeft u nog vragen? Mail Eric van Dalum 

dalumev@kabelfoon.nl 
 

 

mailto:dalumev@kabelfoon.nl
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Ik voor jou, jij voor mij, wij voor elkaar. 
De vakantie is voor veel mensen al weer voorbij. In ieder geval gaan de 

kinderen weer naar school. Van de gezinnen die niet op vakantie zijn geweest, 
zijn sommige ouders in staat er toch iets van te maken, ook al is er geen 

geld. Zij gaan bv. naar het Kralingse Bos met brood en drinken mee, of naar 

de Zevenhuizerplas en hebben het dan ook leuk. 

Met zulke ouders heb je als kind geluk. Zij hebben de moed nog niet verloren. 
Maar er zijn ook ouders in langdurige armoede die van dag tot dag leven. De 

kinderen van deze ouders hebben het zeker niet gemakkelijk. 

Wij kregen vorige week een mail van het maatschappelijk werk met de vraag 

om een noodpakket. 
Het betrof een alleenstaande moeder met drie kinderen onder de tien jaar. 

Zij was in Ommoord komen wonen en plotseling werd haar uitkering 

stopgezet. Er wordt dan door verschillende instanties druk samengewerkt om 

het op te lossen. Maar ondertussen is er geen eten. 
Wij zijn blij dat we dan kunnen helpen met een tas vol boodschappen, die we 

drie keer brengen als dat nodig is. En dat kan gelukkig mede door jullie hulp. 

Wilt u ons ook nu weer blijven steunen met het brengen van blikjes vis, 

worstjes, soep, groenten enz: 
Dat kan iedere werkdag van 9 tot 12 uur, behalve  op donderdag. 

Ook kunt u een gift storten op girorekening NL96INGB0007609494 van de 

Stichting Werkgroep Zonder Naam te Rotterdam. Uw gift is aftrekbaar van de 

belasting. 
Wij zijn jullie dankbaar. 

 

E-mail: werkgroepzn@gmail.com. 

Vertrouwenspersonen: 
Renske Polhuys  ) tel: 06 1205 3805 

Claus Weggeman)  

 

Giften juli   Giften augustus 
   

1 x €   7,-  1 x €   7,- 

mailto:werkgroepzn@gmail.com
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1 x €   10,-  1 x €   10,- 

4 x €   25,-  1   x   €  15,- 
1 x €   50,-  2   x   €  25,- 

1 x €  100,-  1   x   €  50,- 

Hervormingsdaglezing 2019 - 31 oktober  
Lutherse gemeente Rotterdam 
De kerkenraad van de Lutherse Gemeente Rotterdam biedt ook dit jaar weer 

een –gratis –lezingenavond aan. Deze wordt georganiseerd in samenwerking 

met de Ringen Bovenmaas en IJsselmonde (samenwerkingsverbanden van 

gemeenten van de voormalige PKN classis Rotterdam I en II). De avond vindt 
plaats vanaf 19.30 tot ongeveer 21.45 uur in de Andreaskerk. Koffie en thee 

vanaf 19.00 uur. Onderwerp is: Wat is de Nederlandse lutherse cultuur? Het 

onderwerp wordt belicht vanuit drie invalshoeken: Sola Fide en Sola Gratia 

en de latere Soli Deo Gloria. Het programma ziet er als volgt uit: 
19.30 Opening 

19.35 Sola Fide –alleen geloof; leven en belijden 

Een geïllustreerde geschiedenis van Lutheranen in de Nederlanden, 

toegespitst  op Rotterdam door Martin van Wijngaarden. Hij is predikant van 
de Lutherse Gemeente Rotterdam en kerkhistoricus, gespecialiseerd in 

Lutherse kerkgeschiedenis in combinatie met identiteitsvragen en kunst. 

20.15 Pauze, koffie en thee met appeltaart 

20.30 Soli Deo Gloria –alleen God de eer 
Kerkmuziek door Andries Ponsteen en Niels Jan van der Hoek. Andries 

Ponsteen studeerde onder andere musicologie en was directeur van het 

Erfgoedhuis Zuid Holland. Niels Jan van der Hoek is organist van de Lutherse 

Gemeente Rotterdam. 
21.10 Sola Gratia –alleen genade; theologie op maat 

Door Trinette Verhoeven, zij is luthers theoloog en publiceerde enige boeken 

voor jonge kinderen. Zij is momenteel werkzaam als classispredikant van de 

Classis Utrecht. Tevens boekpresentatie van “Vier x Sola”. Eén van de eerste 
exemplaren wordt aangebodenaan Henk van ‘t Pad, scriba van de Classis 

Zuid-Holland–zuid. 

21.30 Dagsluiting, door Trinette Verhoeven 

Informatie en aanmelding: Jeroen van Velzen, jjwvanvelzen@gmail.com; of: 
ml.van.wijngaarden@planet.nl / 010-2096066. De ingang is via het hek in de 

Heer Vrankestraat 51 bij de Hoyledestraat. De Andreaskerk is ook goed te 

bereiken met trams en trein. Boekhandel Amesz verzorgt een boekentafel. 

 

Agenda  
OKTOBER 

dinsdag 15  Gespreksgroep Vandaag, 20.00-22.00u, deelnemers thuis 
NOVEMBER 

vrijdag 1 De Kracht van Vergeving, 20.00-22.00u, Open Hof 
dinsdag 12 GeloofsDEF, 20.00-22.00u, Ontmoetingskerk 
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vrijdag 15 Sirkelslag Kids, 19.00-22.00u, Fonteinkerk 
zondag 17 Dienst-in-vieren, 10.15u, Open Hof 
dinsdag 19 Waarden-vol Opvoeden, 20.00-22.00u, Open Hof 
zondag 24 Kliederkerk, 14.00-16.30u, Open Hof 

Waarden-vol Opvoeden, dinsdag 19 november 
Dorothea Timmers-Huigens 
Pedagoog, psycholoog en theoloog Dorothea Timmers-Huigens zal een 

avond verzorgen over het geloofsgesprek tussen (groot)ouders en kinderen. 

Zij is op dit onderwerp gepromoveerd en kent de praktijk van 

geloofsopvoeding door-en-door vanuit haar dagelijks werk met ouders, in 
zorginstellingen en als voorganger. Uitgangspunt is de door haar 

ontwikkelde theorie van Ervaringsordening, waarbij het waardevolle van 

ieder mens centraal staat. De avonden Waarden-vol Opvoeden gaan over 

welke waarden je wilt delen met je (klein)kinderen en hoe je dit kunt doen. 
Ze zijn bedoeld voor ouders met kinderen van 0-15 jaar, en voor 

grootouders 

met kleinkinderen in dezelfde leeftijd. 
 

Datum/tijd:   dinsdagavond 19 november 2019, 20.00-22.00u 

Waar:    Open Hof (NB: afwijkend van wat in de Jaarkalender staat) 

Meer info:   Fulco Timmers (fjtimmers@openhof-ommoord.nl,  
     06 13531786) 

 

Ruilmiddag kinderkleding en -speelgoed 
De ruilmiddag verliep precies zoals de illustratie van Otto voorstelde: 

terwijl moeders kleding uitzochten, vermaakten de kinderen zich met het 

speelgoed. De ruilmiddag was als volgt aangekondigd in de wijk: het ruilen 

van kleding is een leuke manier om bij te dragen aan een beter milieu. 

Denk aan besparing van grondstoffen en energie. En minder afval. 

Bovendien maak je een ander weer blij.  Aldus hebben wij twee doelen 

nagestreefd: goedkoop/gratis andere spullen aanschaffen én 

duurzaamheid. 

Ongeveer 25 mensen hebben ‘gebruik gemaakt’ van deze ruilmiddag, die wij 
in september voor het eerst organiseerden. Er is veel kleding en speelgoed 

ingebracht (op de maandagochtend). Niet alles is op de woensdagmiddag 

meegenomen. Wij hebben nog zakken vol kleding 

en speelgoed staan, die worden doorgegeven aan 
Het Leger des Heils en aan Elly’s Place. Een mooie 

bijkomstigheid deed zich voor toen ook twee 

taalgroepen van vluchtelingen met hun docent 

langskwamen. Deze mannen en vrouwen volgen 
een taalcursus op het niveau A1 bij de Stichting 

Stimulance. Met hen hebben wij eerst geoefend 

wat het woord “ruilen” betekent. Al met al denken 
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wij met deze ruilmiddag ons steentje bijgedragen te hebben aan het 

verzachten van armoede, spullen zijn van eigenaar gewisseld én een groep 
vluchtelingen bekend gemaakt met de kerk en het principe van ruilen.  

 

Sherita Thakoerdat | Inloophuis De Regenboog 

Vandaag lezen wij….  

woensdag 16 oktober 1 Samuel 30:16-31 Eerlijk delen 

donderdag 17 oktober 1 Samuel 31:1-13 Vallen in je eigen zwaard 

vrijdag 18 oktober Lucas 17:11-19 Tien gereinigd, één genezen 

zaterdag 19 oktober Lucas 17:20-37 Word geen zoutpilaar 

zondag 20 oktober Lucas 18:1-8 De aanhouder bidt 

maandag 21 oktober 2 Samuel 1:1-16 Onverwachte reactie 

dinsdag 22 oktober 2 Samuel 1:17-27 Treurnis 

woensdag 23 oktober 2 Samuel 2:1-11 Twee koningen 

donderdag 24 oktober 2 Samuel 2:12-32 Burgeroorlog 

vrijdag 25 oktober 2 Samuel 3:1-16 Onderhandelingen 

zaterdag 26 oktober 2 Samuel 3:17-27 Wraak voor recht 

zondag 27 oktober 2 Samuel 3:28-39 Rouwbetoon 

maandag 28 oktober 2 Samuel 4:1-12 Moordaanslag afgekeurd 

dinsdag 29 oktober 2 Samuel 5:1-16 Machtsuitbreiding 

woensdag 30 oktober Psalm 58 Vraag om vergelding 

donderdag 31 oktober 
Lucas 18:9-17 Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die 

farizeeër ...' 

vrijdag 1 november Lucas 18:18-30 Rijkdom 

vrijdag 1 november Lucas 18:18-30 Rijkdom 

zaterdag 2 november Lucas 18:31-43 Kom dat zien! 

zondag 3 november Lucas 19:1-10 Groot in het koninkrijk van God 

maandag 4 november Lucas 19:11-28 Gebruik wat je hebt 
dinsdag 5 november 2 Samuel 5:17-25 Met de hulp van de HEER 

woensdag 6 november 
2 Samuel 6:1-11 Dankdag 

Plaatsmaken en je plaats weten 

donderdag 7 november 2 Samuel 6:12-23 Dienend leiderschap 

vrijdag 8 november 2 Samuel 7:1-16 Bouwplan 

zaterdag 9 november 2 Samuel 7:17-29 Toekomst voor de koning 

zondag 10 november Psalm 101 Streven naar volmaaktheid 

maandag 11 november Hosea 6:4-11a God wil liefde … 

dinsdag 12 november Hosea 6:11b-7:7 … maar het volk wil het niet zien 

woensdag 13 november Hosea 7:8-16 Hardleers 

donderdag 14 november Lucas 20:1-8 Geen antwoord 

vrijdag 15 november Lucas 20:9-19 Toch een antwoord 
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ACTIVITEITEN VAN ‘DE REGENBOOG” 

In Inloophuis De Regenboog zijn en worden de komende tijd de volgende 

activiteiten georganiseerd: 

Maandag 14 oktober is verhalenverteller Miep Oosterling met een verhaal 
over liefde voor dieren geweest. Daarna hebben wij samen genoten van een 

eenvoudige lunch.  

Op 16 en 30 oktober organiseren wij moeder-en-kind-lunches. Deze activiteit 

gaat in november door, om de 14 dagen. 
Donderdag 24 oktober van 10.00 - 12.30 uur besteden we op deze dag 

aandacht aan de Divali-viering (spreek uit als Diewaalie).  Jaarlijks vieren 

Hindoes in oktober of november (afhankelijk van de maanstand) het 

Divalifeest/ Lichtjesfeest. 
Divali staat voor de overwinning van het licht op de duisternis, van het goede 

op het kwade, wijsheid op onwetendheid en van de waarheid op onwaarheid. 

We sluiten af met een hapje. 

Maandag 4 november - 10.00 - 12.30 uur. Wij besteden dan aandacht aan 
Nederlandse spreekwoorden, gezegdes en uitdrukkingen. 

Een “bakje troost”, een Nederlandse uitdrukking. Maar wat betekent dat dan? 

Waar komt deze uitdrukking vandaan? Kom meepraten over nog meer 

Nederlandse spreekwoorden. 
Spreekwoorden zijn kort en krachtig; ze geven vaak een (volks)wijsheid 

weer. Of het nu een gezegde, een uitdrukking, een spreekwoord, een spreuk 

of een zegswijze is, in de Nederlandse taal hoor je die dagelijks. Wij beginnen 

met een bakje troost en als de maag gaat jeuken, dan hebben wij nog wat 
boontjes uit water. We sluiten af met een eenvoudige lunch 

 

Hartelijke groet, 

Sherita Thakoerdat 
06 34 49 15 82 

 

 

zaterdag 16 november Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd 

zondag 17 november Lucas 20:27-40 Woorden van eeuwig leven 

maandag 18 november Lucas 20:41-21:4 Major donor 

dinsdag 19 november Hosea 8:1-7 Kalverliefde is afgodendienst 

donderdag 21 november Hosea 9:1-9 Afrekening 

vrijdag 22 november Hosea 9:10-17 Onvruchtbaar 

zaterdag 23 november Psalm 39 Klein voor God 

zondag 24 november Lucas 21:5-19 Blij vooruitzicht? 

maandag 25 november Lucas 21:20-28 Hij komt! 
dinsdag 26 november Lucas 21:29-38 Wees bij de tijd 

woensdag 27 november Hosea 10:1-8 Misbruik van weelde 
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De sleutels van de Ontmoetingskerk kunt u afhalen bij: 
M. Kleiman     Coleman Hawkinspad 3      tel. 455 40 21  

H. Boot       Ben Websterstraat 50     tel. 456 81 85 


