
                            

Orde van dienst 
 

Zondag 11 december 2022 

16.00 uur 
 

Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk  

Rhenen 

 

                TOP2000 KERKDIENST 
 

                KERK FOR THE FUTURE 
 

Voorganger:  ds. Peter Breure 
Mmv:   de band en anderen 
 

Voor de dienst: 
When I’m 64 – The Beatles  
 

Stilte  
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Intocht  - Gimmi hope Jo’anna 
 

Bemoediging en groet 
 

Drempellied – Is dit nu later – Stef Bos 
Kyrie video - Armin van Buuren - Gretha Tunberg  Bla bla 
 

Opmaat naar het openen van de bijbel: Lied Que sera – Doris Day 
 

Gebed bij het openen van de bijbel 
 

Lezing Johannes 1: 1-4, 10 en 14 (vertaling Trees van Montfoort) 
 

In het begin was de Wijsheid 
en de Wijsheid was bij God  
en de Wijsheid was als God. 
Zij was in het begin bij God. 

Alles is door haar ontstaan  
en zonder haar is niets ontstaan. 
Wat in haar ontstaan is, was leven,  
en het leven was het licht voor de mensen. 
Zij was in de wereld en de wereld is door haar ontstaan,  
maar de wereld heeft haar niet herkend. 
En de Wijsheid werd materie  
en woonde onder ons. 
 



Antwoord – Ik kan het niet alleen – De Dijk 
 

Overweging 
 

Antwoord – Perhaps love – John Denver 
 

Gebeden 
 

Collecte 
 

Slotlied – Heal the world 
 

Zegen  
 
 
 

*********************** 
 

20x5 challenge in Rhenen, de OK doet mee!  

Als Ontmoetingskerk willen we dit jaar mee doen met de 

20x5 challenge in Rhenen: 20 gezinnen/personen zorgen 

er samen voor dat 5 specifieke (maar anonieme) 

gezinnen /personen tegen de Kerst een goed gevulde 

doos (met ca. 20 producten) ontvangen. De ‘dozen’ zijn 

in dit geval grote stevige plastic bewaarboxen zodat de producten 

makkelijk langer bewaard kunnen worden (desnoods op een balkon of in 

een vochtige fietsenruimte).  

Vorig jaar was de eerste maal en de deelnemers hadden veel voldoening 

van de actie. Dit jaar wordt de actie opnieuw gedaan en op de lijst in 

Rhenen (alle kernen!) staan meer dan 100 adressen. De namen zijn 

aangeleverd door Centrum voor Jeugd en Gezin, Buurtgezinnen Rhenen, 

Humanitas, HulpMaatje Rhenen, Buurtgarage, Voedselbank, Budgetloket, 

de Westpoort en het Bestegoed.  

Als OK willen we meedoen met 10 boxen. We hebben dus minimaal 40 

‘inbrengers’ van 5 (dezelfde) artikelen nodig. De boxen staan volgende 

week (18 december) in de hal van de kerk. Vandaag gaat onder de koffie 

al een lijst rond waarop suggesties staan en waarop u kunt intekenen van 

welk artikel u volgende week 5 stuks meeneemt. Ook 5 producten naar 

eigen idee zijn zeer welkom. Als u liever niet ’sleept’ met producten:  een 

enveloppe met geld kan ook, want voor de boxen zoeken we nog 

sponsering (€ 12,50/box) en we kunnen daarmee bij het gezin passende 

kadootjes en vers fruit kopen. 

 
 


