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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 mei 20.00 uur.
BEZORGING ONS KONTAKT
Mevr. G. Grevelink, ☏ 06-20528002;  gerlindegrevelink@gmail.com
ABONNEMENT:
Minimaal € 20,- 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
PREDIKANT
Ds. S. Ris, Pastinaak 46, 7463 CX RIJSSEN
☏ 06-19863293;  ds.sander.ris@gmail.com
Ds. J.C. Oosterwijk, Herderstasje 10, 7463 EA RIJSSEN
☏ tel. 06-43006790;  jcoosterwijk@ontmoetingskerkrijssen.nl
KERKELIJK WERKER
Mevr. R.L.M. Venema - van den Berg, Boerhaavelaan 32, 7607 PW ALMELO
☏ 0546-823579; 06-53914277;  rlm.venema95@gmail.com
Mevr. H.J. van Herk – Berkhof, Beusebergerweg 13, 7451 NG Holten
☏ 06-38258241;  herkvanrita@gmail.com
SCRIBA
Mevr. C. Huizinga-Draaijer, H.J. van Opstallstraat 29, 7462 DK RIJSSEN
☏ 0548-542285;  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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60e jaargang no. 9
Vrijdag 26 april 2019

Jezus zegt: Maak je geen zorgen over je leven.
Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid,
dan zullen alle andere dingen je erbij gegeven worden.
Matteüs 6: 25-34

ZONDAG 28 APRIL
Kerkdiensten:
09.30 uur: ds. S. Ris
15.00 uur: Evangelist C. Weeda - Tentdienst – m.m.v. Ontmoetingsband

19.00 uur: Geen kerkdienst i.v.m. Tentdienst

 Morgendienst:
Lezing uit de Bijbel: Johannes 21: 19-23
Lied voor de dienst: Lied 632
Lied 645: 1,2,6; Lied 875; Lied 969; Lied 105: 15,16,17; Lied 870: 1,4,5,7;
Lied 705: 1,2,4
Collectes:
1e collecte: CvK/PKN – Gemeenschappelijke arbeid
2e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen
Organisten:
Morgendienst: dhr. P. te Velde
Dienstdoende BHV-er:
Morgendienst: dhr. P. Hulsman
Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 4 en 7+8
Marissa Voortman, Judith Geitenbeek, Anja Draaijer
Kinderoppasdienst:
Mirjam Lohuis, Anne van Vlijmen, Lisette Zonnebelt,
Johanneke Kamphuis
Ouderenvervoer:
Naam oudere:
mevr. J. Abbink

Naam rijder:
dhr. G. Webbink
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ZONDAG 5 MEI
Kerkdiensten:
09.30 uur: ds. J.C.J. Post uit Lutten
19.00 uur: ds. J. Hermes uit Schoonebeek
Collectes:
1e collecte: Diaconie - Eigen werk
2e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen
Organisten:
Morgendienst: dhr. L. van de Schootbrugge
Avonddienst: dhr. P. te Velde
Dienstdoende BHV-er:
Morgendienst: dhr. L. Bakker
Avonddienst: mevr. J. Poortman
Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 6
Esther Seppenwoolde, Janine Borghuis, José Notteberg
Kinderoppasdienst:
Annemieke van Pijkeren, Wessel van Pijkeren, Laura Rietberg,
Maartje Nijkamp
Ouderenvervoer:
Naam oudere:
mevr. J. Abbink

Naam rijder:
mevr. A. Dannenberg
UIT DE WIJKEN

OOST:
De liederen van de stille week en Pasen klinken nog na in ons hoofd en in
ons hart. De zon en de prachtige natuur werken eraan mee dat er een nieuw
begin is voor ons allemaal, dankzij het lijden en sterven van onze Heer Jezus
Christus, maar vooral door zijn Opstanding. Ik hoop dat u allen – hoe zwaar
uw leven soms ook is – toch heeft kunnen genieten van de Paasdagen.
Een nieuw begin is er ook met de komst van Rita van Herk, onze nieuwe
kerkelijk werker. Van harte welkom en Gods zegen bij alle werkzaamheden
voor onze gemeente in de komende tijd! We hopen dat je je snel thuis zult
voelen in onze gemeente.
Overigens is met de kerkenraad afgesproken dat ik voorlopig nog voor
ds. Oosterwijk en ds. Ris (gedeeltelijk) zal waarnemen.
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Teder, lief en nog zo klein
Een stil moment om dankbaar te zijn
Wij zijn intens gelukkig
jouw papa en mama te zijn.
Welkom lief meisje!

Haar trotse ouders Rik en Wijnanda Gerritsen Mulkes (wijk 2) laten ons
weten dat Bo op 25 februari jl. is geboren.
Van harte gefeliciteerd met jullie dochter en we hopen dat ze aan jullie hand
mag opgroeien tot een gelukkig mensenkind, wetend dat ze geliefd is door
de Here Jezus door jullie! Onze verontschuldiging voor de late plaatsing in
het kerkblad. Het geboortekaartje is per abuis niet op de juiste plaats
binnengekomen.
Mevr. J. Post-Sikkelbein (wijk 1) is al 8 weken aan bed gekluisterd door
een nare, buitengewoon pijnlijke, beklemming van de zenuwen in haar buik.
Zij vraagt of we voor haar willen bidden dat de behandeling van de chirurg
mag aanslaan, zodat ze weer aan het leven kan deelnemen en genieten van
haar jonge gezin. Uiteraard staan we als gemeente om jullie heen en bidden
dat God jou, Roy en Delyan met zijn zorg en nabijheid zal steunen en
sterken.
Mevr. R. Veneklaas-Abbink (wijk 28) heeft een tijd geleden te horen
gekregen dat de artsen weinig meer voor haar kunnen doen. Sindsdien heeft
zij geprobeerd samen met haar man Johan nog zoveel mogelijk van het leven
te genieten, maar haar krachten nemen langzaam af. Dat God jullie nabij
mag zijn met zijn troost en kracht geeft wanneer je elkaar los moet laten.
Een hartelijke groet van
Fien Venema
WEST:
Mw. Gré Baan - Schuurman (wijk 31) verblijft momenteel in het Deventer
Ziekenhuis. We maken ons best zorgen over haar gezondheid. Een
onbekende infectie levert een complexe situatie op. We bidden dat u en de
hele familie zich beschermd en gezegend weet midden in de onzekerheid.
Mw. Rozemuller - Gerritsen (wijk 40) ontving de bloemengroet afgelopen
zondag omdat zij thuis is gekomen van een operatie in het ziekenhuis. We
bidden u een verder voorspoedig herstel toe; genezing en kracht uit Gods
hand!

ds. Sander Ris
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VAN DE PREDIKANTEN
VOORBEREIDING OP DE DOOPDIENST VAN 19 MEI 11.00 UUR.
De twee voorbereidingsavonden op de doopdienst in mei zijn
dinsdagavond 7 mei 19.00-20.30 en dinsdagavond 14 mei
20.00-21.30 uur. De beide avonden vinden plaats in zaal 1 van de kerk.
Mocht je nog geen contact met mij hebben gehad rondom de doop van je
kind, mail of bel mij op ds.sander.ris@gmail.com of 06-19863293.

ds. Sander Ris

KERKELIJK WERKER
Zondag 14 april ben ik bevestigd als ouderling – kerkelijk werker van de
Ontmoetingskerk, een aanstelling van 0,3 fte. En met plezier ben ik aan de
slag, deze eerste dagen! Ik heb al allerlei mensen ontmoet, maar het is goed
me ook in Ons kontakt aan u voor te stellen.
Mijn naam is Rita van Herk, ik woon sinds begin januari 2019 in Holten, ben
getrouwd en moeder van 2 zoons, 1 dochter en 1 schoondochter.
Na een studie culturele antropologie aan de RU Groningen, werkte ik een
aantal jaren bij het Arctisch Centrum in Groningen. Toen de kinderen later
alle drie naar de basisschool gingen ben ik kerkelijk werker geworden, via de
opleiding Theologie en Levensbeschouwing aan de Hogeschool Holland,
Amsterdam.
Hoe kijk ik naar kerk en geloof? De kerk is een gemeenschap van mensen,
waarvan het echte geheim God zelf is. We horen er woorden die we nergens
anders horen – het evangelie, het goede nieuws van God. Voor mij is dat het
grootste geschenk dat een mens ontvangen kan in zijn/ haar leven!
De kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar gegeven zijn en die voor
elkaar en voor anderen in willen staan. De kerk helpt ons ook om, met
elkaar, te begrijpen hoe God het leven heeft bedoeld en wat ‘goed’ leven is,
niet alleen voor onszelf, maar juist ook voor de samenleving in haar geheel.
Wie het Nieuwe Testament leest, merkt de vreugde waarmee over de kerk
gesproken wordt. Die vreugde over de Heer en Zijn kerk herken ik, en die
deel ik graag met anderen.
Sinds 2002 zet ik mij daarom als kerkelijk werker in voor de gemeente van
Christus. Eerst in Terneuzen, daarna in Nootdorp en nu in Wierden en
Rijssen. Pastoraat was en is een hoofdtaak; meeleven met mensen in al wat
hun leven is. Ook leidde ik veel rouwdiensten. Aan vorming en toerusting
heb ik ook steeds bijgedragen - het gesprek in kringen en groepen (o.a.
Gemeente Groei Groepen, verlies en rouw, ouders van een verslaafd kind,
opvoeding en geloof) en toerusting van ambtsdragers en vrijwilligers met het
oog op het feit dat zij ‘naober’ zijn. Ook ben ik betrokken geweest bij heel
wat kinderkampen en een aantal reizen met jongeren naar Taizé.
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Ik heb meer op met mensen dan met vergaderen, en houd ervan om echt
met elkaar samen te werken. Dat laatste hoop ik dan ook te doen, met de
kerkenraad, met u, de gemeenteleden, en met ds. Arjan Oosterwijk,
ds. Sander Ris, kerkelijk werker Fien Venema.
Ik zie er naar uit velen van u te leren kennen!

Rita van Herk, kerkelijk werker

DANK U WEL
PAASMIDDAG
Ons hart loopt over van dankbaarheid over zo’n fijne paasmiddag!
Het zachte pianospel op de achtergrond met voor vast heel veel mensen de
bekende paasliederen deed je echt aan vroeger denken.
De liederen die met zorg gekozen werden om met elkaar te zingen en ook
dat Ds. Ris voor kon gaan deze middag was echt fijn. Natuurlijk stonden wij
stil dat Ds. Oosterwijk dat ook graag gedaan zou hebben maar dat dit voor
hem nog niet mogelijk was.
Heel veel dank ook aan een ieder die zich enorm ingezet heeft om alles tot in
de puntjes te verzorgen, zoals de diaconie, kosteressen etc. Het kon niet op
want bij de uitgang werden wij nog verrast met iets.
In wezen kunnen wij alleen God danken om met zovelen dit meegemaakt te
hebben en ook de gelegenheid kregen om met elkaar van gedachten te
wisselen in de pauze.
Van harte hopen wij God ons doen beseffen dat dit alleen genade is wat wij
ontvangen en denken aan degene waarvoor het niet mogelijk is om dit te
kunnen. Wij hopen dat de Here hen met liefde zal omringen in hun strijd die
op hun pad is gekomen.
Een warme groet voor U allen van
Cor en Ans Verwoerd
BEZORGING ONS KONTAKT
BEZORGERS ONS KONTAKT GEZOCHT
Voor het bezorgen van Ons Kontakt ben ik met spoed op zoek naar
2 bezorgers. Het gaat om een bezorger voor de wijken 30, 31, 32 en 33 en
een bezorger voor de wijken 36, 37 en 38.
Voor het bezorgen ontvangt een bezorger een kleine vergoeding.
Lijkt het u/jouw wat om kerkbladen rond te gaan brengen, laat het me dan
weten op dit emailadres: gerlindegrevelink@gmail.com
Met vriendelijke groeten,
Gerlinde Grevelink
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GEMEENTEPASTORAAT
GEMEENTEPASTORAAT ACTIVITEITEN
Zondag 19 mei a.s. is de laatste activiteit gepland van onze commissie met
als onderwerp: (All) eenheid.
Vind jij het ook wel eens lastig om alleen naar de kerk te gaan en alleen weer
thuis te komen?
En zou jij het ook weleens gezellig vinden om nog even na te praten?
Dat kan op zondag 19 mei a.s.
We gaan, na de 2e kerkdienst in een ontspannen sfeer wat napraten en
hopen met elkaar in gesprek te gaan.
We beginnen dit samenzijn zo rond 12.30 uur in de koepel bij het
Parkgebouw.
Eerst gaan we samen lunchen. Daarna is er een themawandeling van
ongeveer een uur die we bij de koepel ook weer afsluiten.
Je hoeft niets mee te nemen behalve gezelligheid en wandelplezier; maar een
vrije bijdrage is altijd welkom!
Voel je ook vrij om iemand mee te nemen, maar geef dit dan wel graag door
via de mail: gemeentepastoraat@ontmoetingskerkrijssen.nl

Trijnie Hoogsteen

OVERIGE BERICHTEN
“PEER GYNT & PREDIKER”
- een muzikaal verhaal over zoeken en gevonden zijn –
De ‘Peer Gynt-suite’ (Edvard Grieg) is een wereldberoemd klassiek
muziekstuk, gecomponeerd eind 19e eeuw. In die tijd ongekend populair: een
top ‘hit’. Maar ken je het verhaal ook van Peer Gynt? En wat heeft het
Bijbelboek Prediker daar mee te maken?
Een muzikale vertelling rond vragen van alle tijden als: ‘wie ben ik’, ‘waar
gaat het om in het leven’. M.m.v. KCMV 'Advendo' o.l.v. Dirk Annema, Wolter
Broekema (Peer Gynt), Jan Verhoek (Prediker)
Zondag 26 mei 2019 om 20.00 uur in het Openluchttheater
Duivecatelaan 11, 7443 PS Nijverdal, entree: € 5,00 p.p.
(contant te voldoen aan de kassa van het Openluchttheater)
Met een vriendelijke groet,
ds. Wolter Broekema
TERWILLE ORGANISEERT SYMPOSIUM VERSLAVING
Stichting Terwille 20 jaar
Op D.V. 24 mei 2019 organiseert Terwille een kleinschalig symposium over
het thema Verslaving, ter ere van haar 20-jarig bestaan. U bent van harte
uitgenodigd! Terwille biedt in Noord-, Oost- en Midden-Nederland hulp en
ondersteuning aan mensen die vastzitten aan verslaving of prostitutie.
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Vanuit een christelijke identiteit werken we samen met mensen toe naar een
verslavingsvrij leven, omdat we geloven dat ieder mens bestemd is om vrij te
zijn. In Rijssen heeft Terwille de zorg opgestart vanuit Stichting Nieuw Begin
(opgericht in 1997), lokaal bij velen nog altijd goed bekend.
Programma
U bent van harte uitgenodigd op het kleinschalige symposium op 24 mei
2019 om 20.00 uur in het Parkgebouw. Wethouder Beens van gemeente
Rijssen-Holten zal de avond openen. Ook in Rijssen-Holten zien we de nodige
drugsproblematiek. Terwille vindt het van belang dat verslavingszorg
beschikbaar en dichtbij is. Tijdens het mini-symposium zal Directeurbestuurder Erik de Vos terugblikken op 20 jaar verslavingszorg, en u
meenemen in het belang van christelijke zorg. Verder zullen medewerkers
van Terwille vertellen over wat op dit moment speelt in de praktijk van de
verslavingszorg en over de actuele situatie in deze regio, waaronder een
nieuw project om vrouwen in de prostitutie te bereiken.
Oud-cliënten gezocht!
Voor het symposium zijn we nog op zoek naar oud-cliënten, die hun verhaal
willen delen. Heb jij hulp gehad bij Terwille en ben je bereid daar iets over te
vertellen? Neem dan graag contact op met Jan-Willem Meijer, via het
e-mailadres: j.meijer@terwille.nl
Voor meer informatie en opgave: j.meijer@terwille.nl / 06-45190649
OPROEPEN/VACATURES
VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Voor Hospice De Reggestroom in Rijssen zijn wij op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers! Een zorgachtergrond is niet noodzakelijk, iedereen kan in
principe vrijwilliger worden. Wel vragen we affiniteit met terminale zorg.
Iedere vrijwilliger krijgt een basistraining en wordt goed ingewerkt door
collega vrijwilligers en coördinatoren.
Iedereen die graag iets wil betekenen voor de gasten van het Hospice, die
zich bevinden in de laatste fase van hun leven, kan contact opnemen met
één van de coördinatoren van het Hospice, Annie Gerritsen of Annemieke
Middag. Telefoonnummer: 010-3200789.
LEREN REIZEN MET DE TREIN
Het is voor veel laag geletterden en laag digitaal vaardigen een probleem om
met het openbaar vervoer te reizen omdat men niet weet hoe een OV
chipkaart werkt. Bibliotheek Rijssen organiseert hiervoor een workshop:
Hoe doe je dat? Leer het! Maandag 27 mei, 19.30 uur. Bibliotheek Rijssen
Heb jij ook zin om erop uit te gaan?
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Je kunt leren hoe de OV-chipkaart werkt. Ook kun je leren hoe je weet welke
trein je moet nemen. Twee medewerkers van de Bibliotheek vertellen hoe je
kunt reizen met het openbaar vervoer.
- Je gaat oefenen met de OV-chipkaart.
- Je gaat oefenen met het zoeken van de goede trein.
Wil je meedoen? Geef je op via www.bibliotheekrijssenholten.nl of
bel: 0548-513431.
Ken je iemand die misschien mee wil doen? Vertel hem of haar over deze
workshop. Meedoen kost € 1. Je krijgt koffie of thee.
Iedereen is van harte uitgenodigd!

Annelies Kremer, Bibliotheek Rijssen-Holten
GEDICHT

OPSTANDING
Het wonder van de opstanding
dat zich aan ons voltrekt……
Opnieuw geboren, opgestaan
voorgoed veranderd, opgericht,
door angst en sterven heen gegaan,
zien wij opnieuw het leven aan,
geschenk dat groot en kostbaar is.
Opnieuw geboren, opgestaan,
bezocht, gelouterd en onthecht,
in kou en duisternis gewacht,
lang vastgehouden in een nacht,
die ongedacht weer ochtend werd.
Opnieuw geboren, opgestaan.
Mijn wapens had ik neergelegd,
zo klein en kwetsbaar stond ik daar,
bereid om elke weg te gaan,
ja, toen, toen ben ik opgestaan !

Ingezonden door Jaap Blok
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