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63e jaargang no. 15
Vrijdag 22 juli 2022

De heer zegt: Ik zal u redden en u gezegend laten zijn. Vrees dus niet.
Zacharia 8: 11-17

VAN DE REDACTIE
Deze editie (no. 15) van het kerkblad is voor een periode van 6 weken i.v.m.
de vakantieperiode. Na deze vakantieperiode verschijnt het eerstvolgende
kerkblad (no. 16) op vrijdag 2 september.
Inleveren kopij voor vrijdag 26 augustus 20.00 uur.
De redactie,
Wim Klein Nagelvoort
ZONDAG 24 JULI
Kerkdiensten:
09.30 uur: ds. E.H. Egberts
19.00 uur: mevr. H.J. van Herk - Berkhof
 Morgendienst:
Deze weken wordt bij de kindernevendiensten gelezen over Jacob. Daar ga ik in
deze dienst bij aansluiten. We lezen en overdenken het prachtige verhaal over
de droom van Jacob. U vindt het in Genesis 28.
Collectes:
1e collecte: Diaconie - Eigen werk
2e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen
Organisten:
Morgendienst: dhr. V.H. Boertjes
Avonddienst: dhr. N. Nijland
Dienstdoende BHV-er:
Morgendienst: dhr. R. Altena
Avonddienst: dhr. H. Poortman
Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 8
Kim van den Noort, Eline Maassen van den Brink
Kinderoppasdienst:
Yvonne ter Steege, Gea van Eden
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ZONDAG 31 JULI
Kerkdiensten:
09.30 uur: ds. G. Zijl – Belijdenis (Zie “Informatie bij de diensten”)
19.00 uur: ds. A.A. van der Spek uit Zwartsluis
Collectes:
1e collecte: CvK - Kosten eigen organisatie
2e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen
Organisten:
Morgendienst: dhr. L. van de Schootbrugge
Avonddienst: dhr. P. te Velde
Dienstdoende BHV-er:
Morgendienst: dhr. A. Nijland
Avonddienst: dhr. L. Bakker
Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 8
Madeleen Pas
Kinderoppasdienst:
Manon van Gessel, Mariëlle van Gessel
ZONDAG 7 AUGUSTUS
Kerkdiensten:
09.30 uur: mevr. R.L.M. Venema - van den Berg
19.00 uur: ds. G. Zijl
Collectes:
1e collecte: Diaconie - Eigen werk
2e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen
Organisten:
Morgendienst: dhr. V.H. Boertjes
Avonddienst: dhr. L. van de Schootbrugge
Dienstdoende BHV-er:
Morgendienst: dhr. B.J. Roelofs
Avonddienst: dhr. M. Brinks
Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 8
Karin Seppenwoolde
Kinderoppasdienst:
Marinda ter Harmsel, Bente Feenstra
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ZONDAG 14 AUGUSTUS
Kerkdiensten:
09.30 uur: ds. E.H. Egberts - Koffiedrinken na ochtenddienst
19.00 uur: ds. E.H. Egberts
 Morgendienst:
In deze morgendienst sluit ik aan bij het thema dat aan de orde komt bij de
kindernevendiensten: deze zondag is de eerste van een nieuw blok met
verhalen uit het evangelie volgens Marcus. Marcus 2:1-12 staat centraal:
Jezus maakt een man beter die niet kan lopen.
 Avonddienst:
In deze Avonddienst nog een terugblik op de verhalencyclus over Jacob die in
de voorafgaande weken aan de orde kwam. We lezen het boeiende verhaal
over het gevecht dat Jacob voerde met God. U vindt het in Genesis 32.
Collectes:
1e collecte: CvK/PKN – Gemeenschappelijke arbeid
2e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen
Organisten:
Morgendienst: dhr. P. te Velde
Avonddienst: dhr. V.H. Boertjes
Dienstdoende BHV-er:
Morgendienst: dhr. B. Geerling
Avonddienst: dhr. H. Voortman
Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 8
Marjolein Janssen
Kinderoppasdienst:
Lisette Zonnebelt, Johanneke Kamphuis
ZONDAG 21 AUGUSTUS
Kerkdiensten:
09.30 uur: mevr. R.L.M. Venema - van den Berg
19.00 uur: ds. B.H. van de Weg uit Nijverdal
Collectes:
1e collecte: CvK - Kosten eigen organisatie
2e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen
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Organisten:
Morgendienst: dhr. R. Peters
Avonddienst: dhr. L. van de Schootbrugge
Dienstdoende BHV-er:
Morgendienst: dhr. M. Dommerholt
Avonddienst: dhr. F. Burgers
Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 8
Lisa ter Harmsel, Eline Maassen van den Brink
Kinderoppasdienst:
Joyce Wessels, Renske Prins
ZONDAG 28 AUGUSTUS
Kerkdiensten:
09.00 uur: ds. G. Zijl – Dopen - (Zie “Informatie bij de diensten”)
11.00 uur: ds. G. Zijl – Dopen - (Zie “Informatie bij de diensten”)
19.00 uur: ds. P.W. Dekker uit Wierden
Collectes:
1e collecte: Diaconie - Eigen werk
2e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen
Organisten:
Morgendiensten: dhr. P. te Velde
Avonddienst: dhr. L. van de Schootbrugge
Dienstdoende BHV-er:
Morgendienst: 09.00 uur: dhr. H. Poortman
11.00 uur: dhr. S. van Dijk
Avonddienst: mevr. R. Mensink
Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 8
09.00 uur: Jantine Schelhaas, Joanneke Sanderman,
Jeannet van Wingerden
11.00 uur: Marjolein Smit
Kinderoppasdienst:
09.00 uur: Larissa Jansen, Marjolein Smit, Janet Fokker
11.00 uur: Marieke van Beek, Irene Dangremond, Sophie Schaap
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INFORMATIE BIJ DE DIENSTEN
BELIJDENIS OP 31 JULI
Zoals u zich nog zult herinnering hebben een heel aantal jonge mensen in de
Pinksterdienst van 5 juni jl. belijdenis afgelegd van hun geloof. Zulke diensten
zijn voor predikanten (in ieder geval voor mij) de pareltjes in het werk!
Wat kan ik daar van genieten als ik zoveel jonge mensen op het podium zie
staan en met een beetje zenuwen en met veel blijdschap de wijde wereld
inkijken. Ze hebben een (voorzichtige) keuze gemaakt. Er was in de afgelopen
maanden geloof, maar ook twijfels en onzekerheid (of je er wel klaar voor bent
en of je wel goed genoeg bent). Maar natuurlijk is het doen van belijdenis geen
eindstation. Het is een begin. Net als dat je je rijbewijs haalt. Dan begin je pas
echt te rijden. Nu gaan ze van start om te leren wat het is om Jezus te volgen
en te dienen.
Helaas konden er in die dienst twee mensen niet aanwezig zijn omdat ze in het
buitenland zaten. Ook zij willen in ons midden hun geloof belijden:
Daan Gerritsen en Amber Vos, Enterstraat 166, 7461 CM te Rijssen (cluster 3).
We hebben een datum gekozen: 31 juli in de morgendienst.
We wensen jullie een geweldig dienst toe en veel zegen voor de toekomst.

ds. Ger Zijl

DOOPDIENSTEN OP 28 AUGUSTUS
Er mogen weer kinderen gedoopt worden! Daar zijn we als gemeente
zo langzamerhand gewend aan geraakt: zo om de twee maanden
hebben we twee doopdiensten. En soms zijn de diensten al zo vol dat
ouders moeten wachten tot de volgende keer. En ook daar word ik
blij van. Jonge mensen die oprecht verlangen dat hun kindje gedoopt
wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Omdat ze er van
doordrongen zijn dat God ook op hun kinderen betrokken is en met hen door
het leven wil gaan. Ik geef hier de namen:
In de morgendienst van 09.00 uur:
- Levi Arie Eef Samsen (31-12-2021).
Ouders: Bart Samsen en Marit van Eck, Holtentorensweg 21, 7461 VH Rijssen
(cluster 5)
- Julius Bikker (05-03-2022).
Ouders: Matthijs Bikker en Daniëlle Bikker-ter Harmsel, Ireneweg 8, 7467 PJ
Notter (cluster 1)
- Noï Braamhaar (19-04-2022).
Ouders: Harold Braamhaar en Anne van Losser, Stationsdwarsweg 42, 7461 AV
Rijssen (cluster 2)
- Lot Hanne Hermien Kreijkes (12-04-2022).
Ouders: Ruud Kreijkes en Carine Kreijkes-Danneberg, Smittenbelt 18, 7461 BC
Rijssen (cluster 2)
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- Fem Smids (28-04-2022).
Ouders: Lourens Smids en Marloes Smids-ter Haar, Erve Wolters 62, 7463 CN
Rijssen (cluster 13)
In de morgendienst van 11.00 uur:
- Holly Inge Gerdien Voortman (27-06-2021).
Ouders: Martijn Voortman en Raisa Wessels, Pr. Mauritsstraat 44, 7462 GB
Rijssen (cluster 9)
- Nore Elena Minkjan (11-05-2022).
Ouders Maarten Minkjan en Linda Minkjan-Mensink, Peller 13, 7463 DC Rijssen
(cluster 13)
- Vere Rina Hendrike Bus (14-05-2022).
Ouders: Marnix Bus en Myriam Wolters, Burcht 24, 7461 SG Rijssen (cluster 4)
- Yara Liz Voortman (01-06-2022).
Ouders: Jasper en Christel Voortman-Meenks, Zwilweg 10, 7462 SP Rijssen
(cluster 10)
- Lasse Herman ten Hove (22-05-2022).
Ouders: Eric ten Hove en Rosalie ten Hove-Ligterink, Roelf Bosmastraat 211,
7462 RP Rijssen (cluster 11).
Het doopgesprek voor de groep van 09.00 uur is op
- Donderdag 18 augustus om 19.30 uur in de kerk.
Het doopgesprek voor de groep om 11.00 uur is op
- Vrijdag 19 augustus om 19.30 uur ook in de kerk.
We wensen jullie als ouders (en familie) een fijne en gezegende doopdienst
toe!
ds. Ger Zijl
UIT DE CLUSTERS
Een poosje geleden hoorde ik dat het met Gerard Hartgerink,
Nieuwlandsweg 33, 7461 VP Rijssen, niet zo goed gaat. Hij had opnieuw slechte
berichten ontvangen uit het ziekenhuis en moet nu gaan voor nieuwe
behandelingen. In de hoop dat die aanslaan en het kwaad gekeerd kan worden.
We bidden jou, Gerard en Mieke en Jordy veel zegen toe en de rust van God.
Blijf je vertrouwen op de Heer stellen, ook als je het idee hebt dat Hij ver weg is.
Net voor de vakantie is Marcel Temmink geopereerd. Naar het zich liet
aanzien was de operatie goed geslaagd en geen verdere uitzaaiingen
gevonden. Een dezer dagen ga ik nog wel even langs.
Op 26 augustus aanstaande hopen Rick Rutterkamp en Tessa Koops,
P.C. Hoofdstraat 12, 7461 ZB Rijssen elkaar het ja-woord te geven. Ze willen
het met elkaar wagen! En daar hebben ze alle vertrouwen in. De burgerlijke
ceremonie zal plaats vinden in de Twentse bierbrouwerij, Haaksbergerstraat 51
Hengelo om 13.00 uur.
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Daarna gaan we naar de kerk: Johanneskerk Twekkelerweg 110 Enschede.
In de kerk zullen zij een zegen vragen over hun huwelijk. We wensen jullie een
fantastische dag en de nabijheid van God voor de toekomst.
12 Augustus trouwen Floris Nijland en Anouk Dannenberg (Dorpsstraat
44, Enter). Zij vragen Gods zegen over hun huwelijk in een eredienst die om
14.00 uur begint. De locatie is landgoed Rheins, Reintszijweg 5 te Enter.
De zegen bidden zij als gezin, want Floris en Anouk hebben 2 dochters: Sophie
en Floor. We wensen jullie een mooie en onvergetelijke dag toe, en bidden
jullie veel jaren samen toe, met jullie dochters.

ds. G. Zijl, ds. E. Egberts

VAN DE PREDIKANTEN/KERKELIJK WERKER
Vakantie
Van 15 aug. t/m 4 sept. heb ik vakantie.

ds. Egbert Egberts

KERKELIJK BUREAU-KERKELIJKE STAND
Uitgeschreven
- Mevr. M. Steendam-Twilhaar en kind, Gerststraat 4, Cluster 5.
Verhuisd
- Fam. H.M. van Brussel van Verenlandweg 21, Cluster 2 naar
Johan van Galenplantsoen 12, Cluster 3.
- Mevr. M. Dekker van Tasveldweg 7, Cluster 9 naar Rozengaarde 87, Cluster 6
Vertrokken naar
- Holten: Mevr. J.A.N. Beltman, Esstraat 148, Cluster 9.
- Wierden: Mevr. J.J.A. Tijhof – Brinkman, Binnenhof 27, Wierden, Cluster 1.

J. Leferink (adm.), Nieuwenhuisstraat 54, tel. 517132
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VERJAARDAGEN 75+ AUGUSTUS
mevr. G.H. Witten-Borger, Welleweg 19-04, 7462GE
mevr. W. Schuurman-Westerik, Watermolen 59-202, 7461AZ
mevr. B. Companje-Tuller, Grotestraat 14-101, 7461KG
mevr. A.B.A. Visch-van der Hoek, Groenling 16, 7463BJ
mevr. A.P. Ligterink-Tolsma, Hagslagen 89, 7462KC
dhr. R. Damstra, van Broekhuizenstraat 30, 7461VW
dhr. C. Brouwer, Kattenhaarsweg 86, 7462ES
mevr. W. Marsman-Schreurs, Molendijk Noord 78, 7461JE
dhr. H. Manenschijn, Molenstraat 20, 7462TL
mevr. C.P. Eerdmans-de Hoogh, Watermolen 57, 7461AZ
mevr. B. de Kraker-van Maarleveld, Wierdensestraat 59, 7461BC
mevr. J. ter Harmsel-Smelt, Het Reggedal 23A- 012, 7468BX, ENTER
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VERJAARDAGEN 75+ SEPTEMBER
1 sep: mevr. P.A. Beunk-van Brakel, Dokter P Oosthoekstraat 21, 7462JP
2 sep: dhr. R.A. Ephraïm, Wierdensestraat 45, 7461BC
2 sep: dhr. F. van der Weij, Molenweg 5-10, 7442NA, NIJVERDAL
5 sep: mevr. J. van Corbach-Hammers, Hagslagen 108, 7462KH
10 sep: mevr. H.J. van Lindenberg-Landeweerd, Jutestraat 2 B, 7461TR
14 sep: mevr. J. Enserink-Fasse, Izaak Heijmanstraat 21, 7461MA
18 sep: dhr. J. ter Avest, Enterstraat 25-102, 7461CE
18 sep: mevr. E.J. Buis-van Dam, Wierdensestraat 21, 7461BA
21 sep: dhr. G.W. Baan, Haarstraat 61-101, 7462AL
21 sep: mevr. K. van der Haar-Winter, Watermolen 68, 7461AZ
23 sep: dhr. H. ter Harmsel, Turfweg 41, 7462BW
23 sep: mevr. J. Zwiers-Juurlink, Esstraat 200, 7462EM
KERKENRAAD
TUSSENSTAND VERKIEZINGEN 2022
Er worden nog enkele gesprekken gevoerd met mensen die in de tweede ronde
voor het ambt van ouderling zijn aangedragen door gemeenteleden.
De stand van zaken is nu als volgt:
Indien er voor 29 augustus a.s. geen gegronde bezwaren van
procedure en leer en leven worden ingediend zullen op 4 september
de volgende gemeenteleden bevestigd worden:
Jeugdouderling (er blijft 1 ambtsdragervacature)
• J. (Robertjan) Maassen van den Brink, Entoshof 32
• A.H. (Adrian) Kwintenberg, Peller 14
Ouderling-Coördinator Vorming en Toerusting
• E.I.F. (Frans) Nawijn, Nijlandstraat 25
Ouderling-Kerkrentmeester
• G. (Gerwin) Schoterman, Schoenmakersdijk 18
Diakenen
• T. (Anita) van Brussel-Aanstoot, Prins Bernhardstraat 26
• J. (Jannita) Meenks-Slagman, Welleweg 55
• G.J. (Jan) Slooijer, Diekjansweg 82
Ouderling-Coördinator Jeugd
• M. (Mark) Nijkamp, Holterstraatweg 32, is al een jaar jeugdouderling.
Hij zal per september ouderling-coördinator Jeugd worden.
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De volgende vacatures zijn nog niet ingevuld:
• 3 ouderlingen,
• 1 ouderling-coördinator Vieren,
• 1 ouderling-kerkrentmeester (taken Beheer zijn wel ingevuld),
• 1 jeugdouderling (taken Jeugd zijn wel ingevuld).
Per 4 september aftredende ambtsdragers:
Ouderlingen:
• T. (Trijnie) Hoogsteen, Berkenlaan 37, Ouderling-coördinator Vieren
• J.W. (Wim) Karkdijk, Veeneslagen 37, Clusterouderling 2.
• C.B. (Carine) Kreijkes-Dannenberg, Smittenbelt 18, Ouderling-coördinator
Jeugd
• H.J. (Jan) Spenkelink, Fluitekruid 9, Ouderling-kerkrentmeester,
vervangend Voorzitter CvK (Beheer)
Diakenen:
• J. (Anja) Draaijer-Markvoort, Handelsweg 15, Diaken
Anja gaat door als technisch secretaris Diaconie.
• G.J. (Gerda) Hietland-van der Vegt, Zunaweg 8a Notter, Diaken
• J. (Anja) Pas-Schuitert, Nijlandstraat 4, Diaken
Ambtsdragers, die bereid zijn hun ambtsperiode te verlengen:
Ouderlingen:
• D. (Dick) Bosch, De Hillebrandink 47, Clusterouderling 9, plus 2 jaar
• H. (Herman) Broeze, Graaf Ottostraat 134, Clusterouderling 3, plus 4 jaar
• G.U. (Gosse) Pluimers, Pastoor Petersstraat 66, Ouderling-kerkrentmeester,
plus 1 jaar
• J. (Jannie) Wessels-Lohuis, Welleweg 90, Clusterouderling 1, plus 1 jaar
Diakenen:
• A.W. (Jan) Bartels, Rijssensestraat 126 Wierden, Clusterdiaken 5, plus 1 jaar
• J. (Johan) van den Belt, Nijlandstraat 38, Diaken, plus 1 jaar
• J. (Johan) Brinks, De Höfte 34, Diaken, plus 1 jaar
• M. (Martin) Brinks, Stationsdwarsweg 15-101, Diaken, plus 2 jaar
• F.J. (Anja) Bruggink-Egberts, Ter Maatstraat 60, Clusterdiaken 1, plus 1 jaar
• G.H. (Ina) Dekkers-Wessels, Zunaweg 2 Notter, Diaken, penningmeester
Diaconie, plus 1 jaar
• F. (Ineke) Harbers-ten Brinke, Nijverdalseweg 46, Diaken, plus 1 jaar
• H.J. (Henk) Mensink, Huttenwal 34, Clusterdiaken 7, plus 1 jaar
• J.M. (Mark) Nijkamp, Vennekesgaarden 52, Clusterdiaken 12, plus 2 jaar
• W. (Wessel) van Pijkeren, Dennenlaan 82, Clusterdiaken 2, plus 2 jaar
• H. (Hans) Roelofs, C.B.J. Landweerlaan 40, Diaken, algemeen adjunct
Diaconie, plus 2 jaar
• J. (Jan) Schulenburg, Oude Veemarkt 5, Clusterdiaken 10, plus 1 jaar
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• A.H. (Aly) Siemerink-Koerssen, Graaf Ottostraat 76, Clusterdiaken 11,
plus 4 jaar
• G.J. (Jan) Slagman, De Höfte 24, Diaken, plus 4 jaar

Caroline Hurenkamp, scriba
PASTORAAT
De zomervakantie staat weer voor de deur en een aantal ambtsdragers zal dan
afwezig zijn. Mocht u in de periode van 16 juli t/m 28 augustus a.s. een
beroep willen doen op een ouderling en uw clusterouderling is afwezig, dan kunt
u contact opnemen met Jannie Wessels-Lohuis of Gerdien Nijzink-Nijkamp.
Hun telefoonnummers staan in het jaarboekje of zijn te vinden op de website van
de kerk.
STARTWEEKEND 2022
Hebt u de datum vastgelegd?
Eind augustus kunt u/ kun jij je inschrijven voor een leuke workshop op
zaterdagmorgen, voor de zaterdagmiddag een vossenjacht
en ook aan onze tieners is gedacht: een spannende
smokkeltocht ’s avonds!
Houd je van bakken, creatief bezig
zijn, de natuur, cultuur?
Er is vast iets voor je bij!
Vanaf 29 augustus komt er een intekenlijst voor
opgave voor de diverse onderdelen. In de week daarvoor
zal uitgebreider informatie daarover en over de activiteiten via een flyer bij u
bezorgd worden.
En natuurlijk hopen we op fijne diensten, gelegenheid voor ontmoeting en
gesprek op zondag 18 september. Voor ouderen is er een beperkt aantal
stoelen beschikbaar, dus graag zelf voor een zitplaats zorgen (gezellig op een
kleedje kan ook
).
Mocht het slecht weer zijn, dan worden de diensten verplaatst naar de
Ontmoetingskerk.
DIACONIE
SENIORENREIS 2022
Ook dit jaar hopen we op D.V. 13 september 2022 weer een mooie reis te
maken! Noteer deze datum vast in uw agenda.
Het belooft een mooie reis te worden maar de bestemming blijft nog even een
verrassing…..
Wil u graag mee op deze gezellige reis geef u nu dan op!
Gezelligheid, een dagje er op uit, dat doet een mens goed!
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Bestemming en vervoer
Wat we gaan doen, dat blijft nog even een verrassing.
Maar de vertrektijd en aankomsttijd mogen we al wel
verklappen.
We vertrekken om 12.30 uur vanaf de parkeerplaats van
onze Ontmoetingskerk.
Kunt u daar niet komen? Geen nood!
We hebben een extra opstappunt geregeld: we kunnen u
ook om 12.15 uur ophalen vanaf de bushalte Wijnand Zeeuwstraat (bij de
Wellehof).
We verwachten om ongeveer 20.15 uur weer terug te zijn bij de Ontmoetingskerk.
Kosten
Voor niets gaat de zon op; al het andere kost geld. Zo ook ons reisje. Maar...we
hebben het beperkt kunnen houden. Voor slechts € 25,00 p.p. bent u van de
partij. Hierbij zit inbegrepen: de busreis, de entree, koffie met gebak en een
heerlijk gezamenlijk diner op de terugweg.
Om enig idee te hebben met hoeveel personen we gaan, graag onderstaand
strookje invullen en in de collectezak deponeren of bel en mail ons.
U kunt zich opgeven t/m 6 september 2022
Bel of mail vóór dinsdag 6 september naar één van de onderstaande mensen.
Diaconie Ontmoetingskerk Rijssen, de seniorenreis-commissie:
Christien Jelsma
06-24 46 72 09 of mail christienjelsma@gmail.com
Gerda Stam
06-41 33 35 50
Gea Abbink
06-37 29 21 68
Martin Brinks
06-51 23 99 57
Jan Slooijer
06-33 44 55 52 of mail: jmc.slooijer@gmail.com
We zien uw opgaven heel graag tegemoet en gaan er samen een fijne dag van
maken!! Tot dan!
Opgavestrook
-------------------------------------------------------------------------------------Naam: ………………………………………………………………………………………………….…
Adres: …………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………….…………
Gebruikt een rollator / rolstoel: JA / Nee
--------------------------------------------------------------------------------------
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COMMISSIES
ZWO
OPBRENGST PINKSTERCOLLECTE
Op 5 juni heeft de Pinkstercollecte € 1200 opgebracht.
De opbrengst gaat naar boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie
KwaZulu-Natal.
Een christelijke ontwikkelingsorganisatie inspireert hen met
bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere
landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen.
Bedankt voor uw bijdrage.
Namens de ZWO-commissie,
Edwin Voortman
VERENIGINGEN
ALPHA-CURSUS

Ontmoeten, vragen en ontdekken dat doe je bij de Alpha-cursus.
Twijfel je wel eens over je
persoonlijke geloof, over de kerk of
over wie je wilt en kunt zijn in deze
wereld?
Stel al je vragen over het christelijk geloof en praat met andere deelnemers
door over deze interessante onderwerpen.
Alpha is voor iedereen. Je komt alleen of samen met iemand die je kent en
ontmoet nieuwe mensen. We starten standaard met het samen eten van een
maaltijd die voor ons wordt gemaakt. Daarna is er in de grote groep een
inleiding op een bijbels thema en vervolgens praten wij hierover na in kleinere
groepen.
Wanneer? Vanaf 20 september t/m 29 november,
m.u.v. de herfstvakantie (18-10-2022).
Het is altijd op dinsdagavond van op 19.00 – 21.30
uur in zaal 3 van de Ontmoetingskerk.
Het Alpha- “weekend” staat gepland van vrijdagavond
4 november t/m zaterdagmiddag 5 november op een
mooie locatie buiten Rijssen.
Voor meer informatie scan de QR-code voor een kort
filmpje over Alpha.
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GEBEDSKALENDER
Gebedskalender voor de periode van 23 juli t/m 2 september 2022
Wij bidden en danken voor:

Zaterdag 23 juli:

Laten wij bidden voor onze regering, voor wijsheid in de beslissingen die zij
moeten nemen.

Zondag 24 juli:

Laten we danken voor de mogelijkheid om, ook in vakantietijd, samen te
komen als gemeente van de Heer om Hem te loven.

Maandag 25 juli:

“En dat niet alleen, we laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we
ondervinden, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot
betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden
beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest,
Die ons gegeven is.” Romeinen 5: 3-5 Laten we bidden voor de vervolgde
christenen, dat zij zullen groeien in geloof en volharding.

Dinsdag 26 juli:

Laten we de Heer danken dat Hij ons bewaart in deze roerige tijden van
corona, overstromingen, bosbranden, inflatie, oorlogen en geruchten van
oorlogen. Laten we bidden dat wij standvastig op blijven zien naar Hem van
Wie wij het mogen verwachten en Die ons tot Voorbeeld wil zijn.

Woensdag 27 juli:

Laten we bidden voor de dak- en thuislozen en voor al de mensen die op de
vlucht zijn voor oorlogsgeweld of natuurrampen.

Donderdag 28 juli:

Laten wij bidden voor dominee Egbert Egberts, dat hij zich door God gedragen
weet in zijn werk. Laten we ook danken voor hem en al het werk dat hij doet in
onze gemeente.

Vrijdag 29 juli:

Laten we bidden voor uitzicht en uitkomst in de stikstofproblematiek.

Zaterdag 30 juli:

“Vraag om vrede voor Jeruzalem: ‘Dat rust hebben wie van je houden, dat
vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.’” Psalm 122: 6,7 Laten we
met de psalmist meebidden om vrede voor Jeruzalem.
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Zondag 31 juli:

Laten we bidden voor de mensen die wij, om wat voor reden dan ook, al een
tijdje missen in onze samenkomsten. Dat voor hen niet zal gelden “uit het oog,
uit het hart”, maar dat we als gemeente samen verbonden mogen blijven.

Maandag 1 augustus:

Laten wij bidden voor onze jonge kinderen, dat zij zich thuis mogen blijven
voelen in onze gemeente en zij zich een eigen plek mogen veroveren.

Dinsdag 2 augustus:

Laten we bidden voor allen die op vakantie zijn, dat ze gezond en uitgerust
weer terug mogen komen om hun taken weer fris te kunnen oppakken.

Woensdag 3 augustus:

Laten we bidden dat we vaker tegen elkaar zeggen: “ik hou van jou”.

Donderdag 4 augustus:

Laten we bidden en danken voor dominee Ger Zijl, dat hij zich gedragen mag
weten door Gods Geest in het werk wat hij voor onze gemeente doet.

Vrijdag 5 augustus:

Laten we danken voor mooi weer, zonneschijn en de mogelijkheid om een licht
voor de ander te zijn.

Zaterdag 6 augustus:

Laten wij bidden voor alle mensen die in deze periode, door welke
omstandigheden dan ook, niet op vakantie kunnen gaan, maar dit zo graag
zouden willen.

Zondag 7 augustus:

“Mijn ziel zal voor U zingen en niet zwijgen. HEER, mijn God, U wil ik eeuwig
loven.” Psalm 30:13 Laten we bidden dat de tijd zal komen dat Joden en
christenen God eensgezind zullen loven op de nieuwe aarde.

Maandag 8 augustus:

Laten wij bidden voor alle deelnemers aan de groeigroepen en voor eenieder
die zich wil aanmelden als deelnemer. Dat zij de drempel willen en durven
nemen om zich aan te melden.

Dinsdag 9 augustus:

“Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U
vertrouwd.” Psalm 139: 3 Laten we danken dat God altijd met ons mee gaat of
we nu ver van huis zijn of juist heel dicht bij.
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Woensdag 10 augustus:

Laten wij bidden dat we om blijven zien naar elkaar, ook nu dat juist in de
vakantieperiode misschien wat minder makkelijk is.

Donderdag 11 augustus:

Laten wij danken voor alle vrijwilligers in onze gemeente, voor en achter de
schermen.

Vrijdag 12 augustus:

Laten wij bidden dat corona stopt met de nieuwe opmars die deze ziekte nu
toch weer lijkt te maken. Laten we danken dat over het algemeen de ziekte
minder ernstig lijkt.

Zaterdag 13 augustus:

Laten wij bidden voor onze lokale overheid, ook nu in de vakantieperiode, dat
zij goede beslissingen mogen nemen.

Zondag 14 augustus:

Laten wij God danken dat wij vandaag weer gesterkt mogen worden in ons
geloof, zodat we weer met hernieuwde kracht de week in mogen gaan en
daarin Gods liefde mogen uitdelen aan de mensen om ons heen.

Maandag 15 augustus:

Laten we bidden voor de leden van onze kerkenraad. Laten we ook voor hen
danken, dat zij de taak van ouderling of diaken op zich hebben genomen en dat
zij zich ook juist nu in de vakantieperiode toegerust mogen weten en zich
mogen opladen voor weer een nieuw kerkelijk seizoen.

Dinsdag 16 augustus:

“HEER, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde.” Psalm 8:2.
Laten wij dankbaar zijn dat onze God een groot God is en Hem blijven loven en
danken voor al het goede wat wij mogen ontvangen.

Woensdag 17 augustus:

Laten wij bidden voor gezinnen die een kind hebben met een beperking, dat ze
het vol kunnen houden om de benodigde zorg te kunnen geven.

Donderdag 18 augustus:

Laten wij danken voor onze kerkelijk werkers Fien Venema en Rita van Herk.
Dat zij zich gedragen en gezegend mogen weten in het vele werk wat zij
beiden, ieder op hun eigen plaats, verzetten voor onze gemeente.
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Vrijdag 19 augustus:

Laten we bidden dat we samen als gemeente een manier vinden om de jeugd
meer aan te spreken. Dat ze het gevoel hebben welkom te zijn en dat we ze de
kracht van geloven in God mogen laten ervaren.

Zaterdag 20 augustus:

Laten we bidden dat iedereen gezond en met nieuwe energie van de vakantie
mag terugkomen.

Zondag 21 augustus:

“… Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: ‘Spreek, HEER, Uw
dienaar luistert.’” 1 Samuel 3:9 Laten we bidden dat we vandaag de stem van
de HEER verstaan en er naar zullen handelen.

Maandag 22 augustus:

Laten we danken voor het werk wat weer opgepakt mag worden na een
vakantie. Laten we bidden voor mensen die ongewenst buiten de arbeidsmarkt
staan, dat zij toch een voor hen waardevolle plaats in de samenleving mogen
innemen.

Dinsdag 23 augustus:

Laten we bidden voor het werk dat de medewerkers van Open Doors met Gods
hulp kunnen doen onder de vervolgde kerk. Laten wij God danken dat het Open
Doors Bezoekerscentrum in Ermelo weer geopend is en dat mensen uit allerlei
landen hier een bezoek hebben gebracht. Laten wij bidden dat bezoekers zo
geraakt mogen worden door de bijzondere verhalen die ze daar horen, zien en
lezen.

Woensdag 24 augustus:

Laten wij blijven bidden voor hen die ziek zijn, gezien en ongezien. Laten wij
bidden dat zij zich in hun ziekzijn afhankelijk mogen blijven weten van Hem
voor wie niets verborgen is en bij Wie de bron van leven is.

Donderdag 25 augustus:

Laten wij danken voor onze kosteres Paulina en haar team van kosters om haar
heen. Laten wij hun werk opdragen en dankbaar zijn dat zij dit kunnen doen.

Vrijdag 26 augustus:

“Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn
gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog
onbevreesder te verkondigen.” Filippenzen 1: 14 Laten we bidden voor de
vervolgde christenen, dat zij moed krijgen om Christus bekend te maken.
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Zaterdag 27 augustus:

“Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op
de juiste tijd – hoe voortreffelijk is dat.” Spreuken 15: 23 Laten we bidden dat
wij met wijsheid woorden zullen spreken tegen onze naaste.

Zondag 28 augustus:

Laten we bidden voor de jonge ouders die vandaag hun kindje laten dopen. Dat
zij na de doop blijven zoeken naar de levende God en niet in de grijze massa
verdwijnen.

Maandag 29 augustus:

Laten we bidden voor onze jongeren, die vandaag weer naar school gaan.
Vooral voor de groep die op een nieuwe school of in een nieuwe klas moeten
beginnen. Laten wij bidden dat zij dit een mooie uitdaging vinden en dat zij
daar gauw op hun plek mogen zijn.

Dinsdag 30 augustus:

Laten wij bidden voor de voorbereidingscommissie voor het startweekend die
een mooi programma in elkaar probeert te zetten. Dat wij als gemeente weer
enthousiast mogen beginnen aan een nieuw seizoen.

Woensdag 31 augustus:

Laten we danken voor alle huwelijken die dit jaar gesloten zijn en bidden dat
deze en andere huwelijken liefdevol mogen blijven.

Donderdag 1 september:

Laten we danken voor het feit dat we naar werk of school mogen gaan, wat
weer structuur brengt in het leven van gezinnen.

Vrijdag 2 september:

Laten we bidden voor alle oude mensen die moe geworden zijn van het leven.

Gebedspunten voor deze Gebedsbrief kunt u mailen naar
gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl
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