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REDACTIE ONS KONTAKT
W. Klein Nagelvoort, Barmsijs 9, 7463BB Rijssen
☏ 0548-540032/06-17660856;  onskontakt@ontmoetingskerkrijssen.nl
Eerstvolgende kopij inleveren vóór vrijdag 3 december 20.00 uur.
BEZORGING ONS KONTAKT
Mevr. G. Grevelink, ☏ 06-20528002;  gerlindegrevelink@gmail.com
ABONNEMENT:
Minimaal € 25,- per jaar, over te maken op NL88 ABNA 0410 9681 88
WEBSITE/E-MAIL
www.ontmoetingskerkrijssen.nl;  info@ontmoetingskerkrijssen.nl
KERKELIJK BUREAU
Dhr. J. Leferink, Nieuwenhuisstraat 54, 7462 MN Rijssen
☏ 0548-517132;  kerkelijkbureau@ontmoetingskerkrijssen.nl
VOORZITTER KERKENRAAD
Mevr. R.L.M. Venema – van den Berg, Boerhavelaan 32, 7606 PW Almelo
☏ 0546-823579; 06-46402806;  fvenema@ontmoetingskerkrijssen.nl
PREDIKANT
Ds. E.H. Egberts, Gerststraat 1, 7462 CS Rijssen
☏ 06-41140109;  eegberts@ontmoetingskerkrijssen.nl
Ds. G. Zijl, Nassaustraat 9, 7443 CK Nijverdal
☏ 06-12120010;  gzijl@ontmoetingskerkrijssen.nl
KERKELIJK WERKER
Mevr. H.J. van Herk – Berkhof, Beusebergerweg 13, 7451 NG Holten
☏ 06-38258241;  rvherk@ontmoetingskerkrijssen.nl
SCRIBA
Mevr. Caroline Hurenkamp-Hilbers, Fluitekruid 31, 7463 EE Rijssen
☏ 06-42199601;  scriba@ontmoetingskerkrijssen.nl
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK)
Penningmeester: Mevr. H. Snijders-Lensink, Steenakkersweg 102, 7462 DT Rijssen
☏ 06-45070711;  hsnijders@ontmoetingskerkrijssen.nl
Bankrekeningnummer: NL81 ABNA 0594 0262 29
NL48 ABNA 0559 4822 13 t.b.v. VVB
DIACONIE
Penningmeester: Mevr. G.H. Dekkers-Wessels, Zunaweg 2, 7467 PM Notter
☏ 0548-517421;  penningmeesterdiaconie@ontmoetingskerkrijssen.nl
Bankrekeningnummer: NL02 ABNA 0594 0182 42
KOSTER
Paulina ter Steege, Boomkamp 6, 7461 AX Rijssen
☏ 0548-513129;  koster@ontmoetingskerkrijssen.nl
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62e jaargang no. 23
Vrijdag 26 november 2021

Onze Heer Jezus Christus is omwille van u arm geworden
opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.
2 Korintiërs 8: 7-15

ZONDAG 28 NOVEMBER – 1e ADVENT
Kerkdiensten:
09.30 uur: ds. A.A. van der Spek uit Zwartsluis
19.00 uur: ds. D.R. Juijn uit Delden
Collectes:
1e collecte: CvK - Kosten eigen kerkelijke organisatie
2e collecte: Diaconie - Eigen werk
Organisten:
Morgendienst: dhr. P. te Velde
Avonddienst: dhr. P. te Velde
Dienstdoende BHV-er:
Morgendienst: dhr. F. Burgers
Avonddienst: dhr. D. Rietberg
Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 8
Madeleen Pas, Eline Maassen van den Brink
Kinderoppasdienst:
Gea van Eden, Dajenne Companje, Evelien Averesch
ZONDAG 5 DECEMBER – 2e ADVENT
Kerkdiensten:
09.30 uur: ds. E.H. Egberts
19.00 uur: ds. E.H. Egberts
 Morgendienst/ Avonddienst:
Deze zondag mag ik in beide diensten uw/jullie voorganger zijn. Opnieuw
leven we met beperkingen i.v.m. corona. Ook als kerk hebben we daar mee
te maken. Ik hoop dat we toch met elkaar de rode draad van geloof, hoop en
liefde vasthouden. Juist in deze tijd. Om ons heen zien we spanningen,
zorgen, ziekte en uitbarstingen van geweld. Er lijkt – naast bezorgdheid – ook
een soort grimmigheid in de lucht te zitten. Mede daarom lijkt met mij juist in
deze tijd belangrijk om onszelf te voeden met wat werkelijk van waarde is.
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Het bijwonen of meevieren van een eredienst is niet simpelweg een tegengif.
Maar het is een manier – en een belangrijke manier – om verbinding te
houden met onze Schepper en met elkaar. Daarnaast word je gestimuleerd
om te blijven vertrouwen in een toekomst van leven en licht, ook als het
duister wordt om je heen. Muziek, gebed, verdieping, ontmoeting: dat alles
wil je helpen om het goede vast te houden.
Graag tot zondag, in onze Ontmoetingskerk, of online!
Collectes:
1e collecte: Werkgroep Gemeentecontacten – Eigen werk
2e collecte: Diaconie - Eigen werk
Organisten:
Morgendienst: dhr. B. Scholten
Avonddienst: dhr. L. van de Schootbrugge
Dienstdoende BHV-er:
Morgendienst: dhr. B. Geerling
Avonddienst: dhr. R. Altena
Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 8
Geralda Reterink, Annemiek van Pijkeren
Kinderoppasdienst:
Marieke Maassen van den Brink, Miriam Sprakel, Marieke van Beek
UIT DE CLUSTERS
We leven mee met Iris Gerritsen (Roelf Bosmastraat 144). Iris heeft het
regelmatig moeilijk gehad in haar leven. Ze verblijft nu tijdelijk in een
zorginstelling waar rust en hulp geboden worden. Voor Iris en haar ouders is
dat geen makkelijke stap. Een kaartje zal Iris op prijs stellen. Haar adres:
Iris Gerritsen, Centrum VBP kamer 154, Middenweg 19, 9404LL Assen.
Ineke Danneberg-Seppenwoolde (Spoorslag 26) is thuis na een periode
van revalidatie in het Roessingh in Enschede.
4 November werd Luun Schultink geboren. Ze is de dochter van Johan
en Marjoly, zij wonen Hagslagen 1. Boven het geboortekaartje schrijven ze:
Klein – Bijzonder – Groot - Wonder. Van harte gefeliciteerd met de geboorte
van jullie dochter. Graag delen we in jullie dank aan onze Schepper, Vader
van al het leven.
Op 7 november 2021 is bij Paul en Lisa Stegeman, Jeruzalemweg 29,
7443 TG Nijverdal (cluster 5) een jongetje geboren: Jonas Luuc. Jonas is
het broertje van Lauren. Van harte gefeliciteerd en veel zegen toegewenst
voor de jaren die gaan komen!
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Dhr. T(onny) Zwoferink overleed op 11 november 2021. Tonny woonde
samen met zijn vrouw en ons gemeentelid Truus Zwoferink – Keizer aan de
Giezen 34 – 103. Hij is 73 jaar geworden. Leven we mee met Truus, die
intensief voor Tonny heeft gezorgd, in de laatste periode van zijn leven en nu
haar weg zonder hem zal moeten vinden. En met alle kinderen, kleinkinderen
en acherkleinkind.

ds. G. Zijl, ds. E. Egberts, R. van Herk; Kerkelijk werker

VAN DE PREDIKANT/KERKELIJK WERKER
DOOPDIENSTEN OP 12 DECEMBER 2021
En opnieuw is het zover: we willen weer een heel aantal kinderen dopen en
hen en hun ouders meegeven dat God van ze houdt en met hen mee wil
gaan in het leven. Ik noem u de namen en verdere gegevens:
In de eerste dienst (09.30 uur)
•
•
•
•
•

Hidde van den Noort – geboren: 20 april 2021 (ouders:
Frank en Leonie, Grutto 31, 7462 ZH Rijssen – cluster 8)
Elinore Freeke – geboren: 11 mei 2021 (ouders:
Sebastiaan en Michelle, Mulder 31, 7463 DD Rijssen – cluster 12)
Suze Maria Louise ten Hove – geboren: 10 mei 2021 (ouders:
Sander en Marloes, Koninginneweg 2, 7462 HM Rijssen – cluster 10)
Willem Gradus Borkent – geboren: 21 juni 2021 (ouders:
Diederik en Anouk, Graaf Adolfstraat 6, 7462 GD Rijssen – cluster 9)
Sally Janne Schooten – geboren: 9 september 2021 (ouders:
Arne en Laura, Rembr. van Rijnstraat 12, 7462 BR Rijssen – cluster 5)

In de tweede dienst (15.00 uur)
•
•
•
•
•

Jason Jayden Leeuwis – geboren: 11 mei 2021 (ouders:
Alexander en Daisy, Esstraat 28, 7462 EH Rijssen – cluster 6)
Flore Lauren Isabel Schregardus – geboren: 22 juni 2021 (ouders:
Theo en Simone, Barchemseweg 2, 7241 JD Lochem – cluster 11)
Tess Janny Henny Schreuder – geboren: 14 mei 2021 (ouders:
Kees en Marion, Molenbeekpark 28, 7461 BD Rijssen – cluster 2)
Riv Gerritsen – geboren: 8 september 2021 (ouders:
Tim en Bertine, Haarstraat 120, 7462 AT Rijssen – cluster 6)
Scott Schulenburg – geboren: 10 september 2021 (ouders:
Jan en Selina, Hagslagen 87, 7462 KC Rijssen – cluster 8)

We wensen jullie als ouders een geweldige doopdienst toe en veel zegen
voor de jaren die voor jullie liggen!

ds. Ger Zijl
5

IN MEMORIAM JAN SCHUURMAN
Op 1 november is in de leeftijd van 43 jaar, toch nog vrij plotseling,
overleden: Jan Schuurman, Vincent van Goghstraat 71 (cluster 5) in
Rijssen. Jan heeft het in het leven niet gemakkelijk gehad en het ging
hem niet vaak voor de wind. Toch kon hij zich goed redden en wist hij zijn
leven zinvol in te richten. Hij heeft jarenlang als enig kind bij zijn ouders
gewoond en toen die veel te vroeg uit zijn leven wegvielen stond hij er alleen
voor. Geen broers en zussen! Hij heeft jarenlang een werkzaam leven gehad
als metselaar, maar moest dat opgeven toen hij werd afgekeurd.
Het leven werd pas echt ingewikkeld toen er bij hem een abces in zijn kaak
werd ontdekt. Na allerlei operaties en behandelingen leek het allemaal goed te
gaan. Zienderogen ging het met hem de goede kant op en kon hij weer
plannen maken voor de toekomst. En zo opeens kwam zijn leven tot stilstand.
Eenzaam en alleen heeft hij zijn leven uit handen moeten geven en is hij door
de hemelse Vader naar huis gehaald. Want Jan was een gelovige man die op
God vertrouwde. We lazen in de dienst de tekst uit Ps. 118 vers 1: "Looft den

HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid"
(onberijmd). Die woorden had Jan zelf gekozen en ergens genoteerd omdat

hij daar zo in geloofde en die ook zo diep beleefde. De God van de Bijbel was
zijn God. In tijden van verdriet en soms grote zorgen wist hij zijn leven in
Gods hand. We hebben hem met een kleine groep mensen teruggegeven aan
de aarde en neergelegd in Gods liefdevolle armen. Daar mag hij nu rusten en
de eeuwigheid ingaan. We bidden de familie Gods liefdevolle nabijheid toe.

ds. Ger Zijl
IN MEMORIAM JEROEN GEERLING
17 November overleed Jeroen Geerling, in de leeftijd van 54 jaar.
Jeroen was de vader van Lotte en Tim, en schoonvader van Jeffrey en
Ruth. Hij woonde aan de Geskesdijk in Holten.
Zijn kinderen omschreven hem als een ‘lieve man, die niemand kwaad deed’.
Toch had Jeroen het vaak moeilijk in zijn leven. Hij stelde hoge eisen aan
zichzelf. Velen herinneren zich hem als onderwijzer in Notter.
Hij was geliefd, maar dacht toch dat hij zijn werk niet goed genoeg deed.
Hij genoot van de vrijheid en van de natuur tijdens een zeiltocht of een
motorrit. Op zijn eigen rustige plekje in Holten waren herten vaak zijn gast
(daarom zongen we ook uit Psalm 42 bij het afscheid van Jeroen).
Voor al wie om Jeroen heenstond en zich met hem verbonden wist is dit
afscheid moeilijk en verdrietig. We mogen geloven dat God onze Schepper
ons leven niet op een weegschaal legt. Wie van ons zou die toets kunnen
doorstaan? Nee, Hij kent en doorgrondt ons, beter dan we onszelf of elkaar
begrijpen. Laat die genade voor ons genoeg zijn.
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De afscheidsdienst werd gehouden op dinsdag 23 november in onze
Ontmoetingskerk. Daarbij lazen we uit de bijbel uit Psalm 139:

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,
2
U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten.
3
Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.

Aansluitend vond de begrafenis plaats op de gemeentelijke begraafplaats Het
Lentfert.

ds. Egbert Egberts
KERKELIJK BUREAU-KERKELIJKE STAND
Overleden op
- 10-11-2021: Dhr. J. Schuurman, Vincent van Goghstraat 71, Cluster 5.
- 17-11-2021: Dhr. M.J. Geerling, Geskesdijk 28, Holten, Cluster 12.
Verhuisd
- Fam. Haase van Frans Halsstraat 11, Cluster 5 naar Erve Wolters 34,
Cluster 13.
Vertrokken naar
- Luttenberg: Mevr. J.H.E. Reterink, Arend Baanstraat 16, Cluster 6.
- Almelo: Dhr. J.H. ter Harmsel, Schoolstraat 14, Cluster 3.

J. Leferink (adm.), Nieuwenhuisstraat 54, tel. 517132
KERKENRAAD
Mooi bericht van de Classis Overijssel-Flevoland
Op 11 november kwam de melding bij de scriba binnen dat Hans Roelofs op
de classicale vergadering van 9 november officieel verkozen is tot lid van de
classicale vergadering Overijssel-Flevoland (CVOF) per 1 januari 2022.
Daarmee hebben we na Gerard Kroeze weer een vertegenwoordiger in de
regio.
Hans, dank dat je je verkiesbaar hebt willen stellen, van harte gefeliciteerd en
Gods zegen bij je werk voor de classis en daarmee ook voor onze gemeente.
Voor wie nog niet zo'n idee heeft wat de classis is en doet hierbij een link
naar prettig leesbare informatie over de classis:
https://www.klaasvanderkamp.nl/classis
Namens de Algemene Kerkenraad,

Caroline Hurenkamp, scriba
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VERJAARDAGEN 75+ DECEMBER
2 dec: mevr. J.A.J. Slaghuis, Watermolen 59-206, 7461AZ
8 dec: dhr. R. Vriesema, Leijerweerdsdijk 14 B, 7461PN
8 dec: dhr. J.A. Hulsman, Burgemeestersdijk 18, 7642LV, WIERDEN
13 dec: mevr. B. Leferink – Meijerink, Watermolen 40, 7461AZ
15 dec: mevr. D.J. Stam – Companje, Oranjestraat 117, 7461DJ
29 dec: mevr. A.J. Hegeman, Johan van Galenplantsoen 22, 7461GM
ANDERHALVE METER TEAM (AMT)
Het valt de kosters en ons op dat gemeenteleden die zondags of doordeweek
naar de kerk komen, heel welwillend de regels weer naleven en er goed
rekening mee houden. Dat is mooi om te zien en daar bedanken we iedereen
voor!
Momenteel zijn er geen veranderingen in de afspraken die we hebben
gemaakt om in ons kerkgebouw besmettingen met het Covid-19 virus te
voorkomen.
Mocht er reden zijn dat we onze afspraken aan moeten passen, op grond van
maatregelen die het kabinet neemt, dan zullen we dat doen. Houd u daarom
ook de website en de social media in de gaten.
Ons uitgangspunt blijft dus: Wij dragen zorg voor EKAAR
In de praktijk betekent dat:
o Per dienst kunnen maximaal 200 mensen aanwezig zijn
o Aanmelden hoeft niet.
o Wie klachten heeft blijft thuis en komt niet naar de kerk.
o We geven elkaar in het kerkgebouw nog steeds geen hand.
o Wij houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Om dat te waarborgen laten we ons naar een zitplaats brengen door de
coördinatoren. Voordeel daarvan is ook dat we de beschikbare plaatsen
optimaal kunnen benutten.
o De zitplaatsen in de aanbouw gunnen we aan mensen met een
kwetsbare gezondheid; wie gezond is gaat naar de kerkzaal.
o Als we lopen in de kerk dragen we weer een mondkapje. Dat geldt ook
als we door de week in het kerkgebouw komen. Als we zijn gaan zitten
mag dat mondkapje af.
o Wij sluiten tijdens de diensten niet zelf openstaande deuren maar laten
dat over aan de mensen die hiervoor zijn aangesteld. En trekken een trui
of jas aan als we er hinder van hebben.
o Zingen is nog steeds toegestaan.
Namens het Anderhalve Meter Team,

Rita van Herk
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COMMISSIES
ISRAELCOMMISSIE
De collecte op Israëlzondag 3 oktober 2021 voor het ALYN
kinderziekenhuis in Jeruzalem heeft € 959,55 opgebracht.
Daarnaast heeft de stichting CIHI voor dit doel nog vele
giften mogen ontvangen wat de totale opbrengst van de
collecte heeft gebracht op € 2.119,55.
Alle gevers/geefsters hartelijke dank. Het geld is inmiddels
overgemaakt.
Namens de Israëlcommissie,
Marco Ephraim
ZWO

OPBRENGST COLLECTE
Op 17 oktober, werelddiaconaat zondag heeft de collecte
€ 1400 opgebracht.
De opbrengst is bestemd voor Kameroen. Bedankt voor uw
bijdrage!

OVERIGE OPBRENGST
Onlangs hebben wij van dhr. Veurink een gift ontvangen van € 100.
Dit bedrag heeft hij verkregen met de inzameling van postzegels.
Hartelijk bedankt!
Namens de ZWO-commissie,
Edwin Voortman
GEDICHT
ALS JE BLIJ BENT .....
Als je blij bent, écht doordrongen,
van de vreugde, die God geeft,
wil je dat de hele wereld,
ook die vreugde met je deelt.
Maar je zult al gauw bemerken,
dat dat zelfs met God niet gaat,
dat er tussen jou en and'ren,
soms een koude spotlach staat.
Laat je blijdschap nooit verkillen!
Je geloof niet ondergaan!
Vóórdat jij je zo bezeerde,
heeft er al een Kruis gestaan.
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Zou de knecht dan meerder wezen,
dan zijn Heer, die sterven moest?
Ook al moet je zoveel missen,
dat je leven lijkt verwoest,
als je tóch Zijn Naam wilt dragen,
zal 't geloof, dat je bezit,
dan alleen maar sterker worden.
't Is De Geest, die daarvoor bidt.
Ga in dat geloof blij verder!
Denk er aan, hoe ook berooid,
naast je gaat de Goede Herder,
díe met jou de reis voltooit.
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