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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: ds. J. C. M. van der Wilt 
 

De regenboogvlag 
Misschien hebt u afgelopen week de regenboogvlag 

zien wapperen bij onze kerk. Dit heeft te maken met 

de Nashville-verklaring, die voor veel ophef heeft 
gezorgd. In dit document wordt omschreven hoe 

christenen moeten omgaan met geloof, maar ook met 
zaken als het huwelijk en seks. Er staat letterlijk: "Wij 

bevestigen dat het zondig is om homoseksuele 

onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie 
deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de 

standvastigheid die van christenen verwacht mag 
worden en van het getuigenis waartoe zij zijn 

geroepen." Ook wordt gesuggereerd dat daar genezing 
voor mogelijk is. 

 

Als Ontmoetingskerk hebben wij daar een ander 
standpunt in en dat willen we ook naar buiten toe 

laten zien. Daarom wappert deze week de 
regenboogvlag. We vinden het als kerkenraad 

belangrijk hiermee zichtbaar te maken dat we een 

open kerk willen zijn voor iedereen die wil delen in 
Gods liefde.  

De kerkenraad 
 

Tafelgesprekken 

A.s. dinsdag is de derde avond Tafelgesprekken voor 
de dertigers in ons midden. 

We zijn welkom bij Nicolien Kortenoeven, Klipperstraat 
17. We beginnen om 20.00 uur en ronden om 21.30 

uur af. Thema: Toekomst. Van harte welkom! 
 

Collecte van vandaag is voor de Protestantse 

Kerk (Oecumene) 
Zondag voor de eenheid: migratie verbindt kerken 

wereldwijd 
Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte 

plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Zo 

krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door 
migranten uit West-Afrika die na een studie of 

(tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de 
golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen 

afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar 
Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. 

Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland 

zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal 
ruim 1200. Met de collecteopbrengst bevorderen we 

contacten tussen migrantenkerken onderling en met 
autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van 

migrantenkerken toe en ondersteunen we 

migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de 
Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en 

politiek. 

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND 
Het product van de maand januari is Spaghetti/pasta. 

Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de 
Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan 

worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij 

het ZWO-bord inde ontmoetingsruimte. 
 

Benoeming nieuwe ambtsdrager 
De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat 

na lang zoeken de volgende ambtsdrager is benoemd: 

Mevrouw W.I. Schreuder- van der Burg, Rijnstraat 38. 
Aangezien de procedure lang geduurd heeft en 

aanstaande zondag 27 januari onze eigen predikant 
dienst heeft, zal op die dag de bevestiging 

plaatsvinden. Jan de Korte scriba 
 

Rectificatie Top2000dienst  

In de papieren versie van de Zondagsbrief van 13 
januari 2019 zijn 2 foutjes geslopen, de web-versie is 

wel correct. 

De Top2000dienst vindt plaats op zondag 3 maart en 
de aanvang is 18.30 uur!  

 
De bloemen van deze zondag zijn voor …. 

…. Mw. Spruijt-Legerstee na operatie. 
 

Koster  

19-01 t/m 25-01 dhr. C. Hesse  
26-01 t/m 01-02 dhr. A. de Paauw 

 
Kerkdienst zondag 27 januari  

10.00 uur ds. L. Schermers 
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