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      NIEUWSBRIEF 54 

 

     19 maart 2021 

   

  

   

 

 

40 dagen-tijd (5): Hoop is een verrekijker pakken… 

“Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die 

men niet ziet.”  

(Hebreeën 11:1)  

  
 

En dat in een landschap van steeds grotere verdeeldheid - veel succes … En toch zullen 

ze hopen dat zij het verschil kunnen maken. Moet je wel heel gelovig zijn… 

Met groepen cliënten in de psychiatrie had ik vaak boeiende gesprekken over hoop: Waar 

hoop jij op? “Nergens op, want ik wil geen valse hoop” was nogal eens het antwoord. 

Dan probeerde ik uit te leggen dat valse hoop niet bestaat, want: hoop zet jou altijd in 

beweging. Of op z’n minst: “hoop houdt mensen in de meest bizarre situaties warm en 

wakker.” (Aart Mak) En omgekeerd: zonder hoop, ja dan wordt het inderdaad knap 

hopeloos… “Nou goed dan, ik hoop dat ik weer helemaal de oude wordt.” Begrijpelijk. 

Maar is dat wel handig? Want misschien ben je wel zo ziek geworden, juist door je oude 

jij? Kun je niet liever proberen om een nieuwe jij te worden? Ik ben nu ook een heel 

ander mens dan 20 jaar geleden… Lastig. Want dan moet je wel eerst je verlies van het 

oude leven nemen. 

Tuurlijk: we hopen met z’n allen nu heel hard dat door het inenten corona rond de zomer 

echt voorbij is. En dan? Daarna? Willen we ons oude leventje terug? Ik hoop van niet. 

Want we waren toch misschien niet helemaal lekker bezig. Zetten we al vliegend en 

vakantie-vierend onze blik dan weer op oneindig? Ik hoop oprecht dat we de moed gaan 

vinden om de grote problemen echt aan te pakken. Want denken dat het vanzelf wel 

goed komt met ons klimaat – ja dat is pas valse hoop…  

 

 
 

Ik wens je een warm-wakkere week in een soms bizarre wereld. Hartelijke groet! 

Ds. Leonard van Wijk 

Het is the day after, de dag na de verkiezingen. 
Partijen en kiezers die op meer hadden gehoopt, 
likken hun wonden. En spreken hun hoop uit dat ze 
het over 4 jaar beter zullen doen. Wat een nieuwe 
regering ons zal brengen? Geen idee. Ik heb nu al 
met ze te doen, want ga er maar aan staan: Corona 
verder bestrijden, de schuldenberg die met alle 
coronasteun is opgebouwd te lijf gaan, klimaat-
opwarming tegengaan, stikstof teveel en 
huizentekort oplossen, pensioenen hervormen, en 
dan nog ff de belastingdienst verbeteren. 

De landelijke PKN heeft een nieuw jaarthema gekozen, 
waar we vanaf de Startzondag in september mee aan de 
slag kunnen: “Van U is de toekomst.” Ik ben benieuwd naar 
de uitwerking. Als het maar niet teveel alleen over de 
toekomst van de kerk gaat; de toekomst van de wereld en 
van Nederland lijkt me nog iets urgenter. Voorlopig zullen 
we onszelf moeten blijven voeden met hoopvolle teksten. 
Nog maar eentje van mezelf om de moed erin te houden:  
“Hoop is een verrekijker pakken. Zie je wat moois in de 
verte, ga je vanzelf lopen om daar te komen”. 
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5e zondag van de 40 dagen, 21 maart. Ontmoetingskerk Heerde 

 

Voorganger: Ds. P. Hofland, Wezep 

 

Orgelspel 

Welkom door de ouderling van dienst, en mededelingen 

Korte stilte 

  
Ps. 43: 1, 5 

Votum en groet 

Ps. 43: 3 

  

Kyriegebed, 

afgewisseld met lied 368d                         Houd mij in leven…(3 x intenties) 

  

Bemoediging Jeremia 31: 31 - 35 

Lied 723: 2    O Heer uw onweerstaanbaar woord 

Gebed 

Kindermoment 

Lied ‘Een korrel graan’ 

  

Schriftlezing 

Johannes 12: 20 - 33 

Lied 346: 8, 9, 10 

  

Preek 

Lied 556: 1, 3, 5 Alles wat over ons geschreven is    

  

Gebeden 

Lied van de week: 

Deze week: ‘Toekomst vol van hoop’, Sela. Gekozen door Willy Jansen 

  

Collecte 

Slotlied 625   Groen ontluikt de aarde 

  

Zegen 

Lied 418: 1, 2 

 

Organist:  Maarten Westenberg   Kindermoment:  Yvonne van der Veer 

Ouderling:  Hotze Talsma   Beamist:  Erik Mateman 

Diaken:  Wim van Ommen  Camera:   Ben van Damme 

Lector: Joop Wiederhold  Koster:  Berthold Koops 

 

Collecte Zondag 21 maart  

1e collecte: Een beter inkomen Javaanse boeren. 
 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die 
nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de 
kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten waardoor ze 
minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor 
hun producten krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens 
weer betere landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert hen ook 
hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties 
goede landbouw bedrijft. 
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2e collecte: Diaconie 

Er is de mogelijkheid om uw gift over te maken via de scipio-app of op rekening 

NL54RABO 0326539301 t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde o.v.v. 

"doel van de collecte". 

 

Symbolisch bloemschikken: Zondag is de schikking: de hongerigen eten geven 

  

Help mij, o Heer 

Wij zijn begaan met de wereld in nood 

Duizenden mensen die hebben geen brood 

Kind’ren aan ‘t werk wat het licht niet verdraagt 

Kind’ren verlaten, verkracht of verjaagd. 

  

Zwervers, ontheemden, geen dak boven ’t hoofd 

Miskend of verslaafd, de hoop lijkt gedoofd 

Leed om ons heen, het verdriet doet zo’n pijn 

Velen die zoekend uit evenwicht zijn. 

  

Help mij, o Heer, een arme te voeden, 

Help mij, o Heer, een kind te behoeden 

Help mij, o Heer, een zwerver te vragen 

Help mij, o Heer, een vermoeide te schragen.  

  

Dit is een verkorte vorm uit: Eén druppel jou [van Pieter van den Broeke]. 

 

Bloemen  

De bloemen van 21 maart 2021 worden met een groet van ons allen gebracht naar  

de fam. Rorije. 

Huwelijksjubileum: 

Dhr. H. Veldkamp en mevr. G. Veldkamp- van Oene mochten 17 maart hun 55-jarig 

huwelijk gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 

Vastenactie  

Op elke zondag in de veertigdagentijd staat één van de zeven werken van barmhartigheid 

centraal. Op zondag 21 maart staat 'de hongerigen eten geven' centraal. Hierbij is de 

vastentip om deze week geen vlees te eten of geen snoep en koekjes te nemen. Het geld 

dat u zo bespaart kunt u geven aan de vastenactie. 

 

DE STILLE WEEK 1 – 4 april 

In het Ontmoetingsblad heb je kunnen lezen dat er nog veel vraagtekens zijn rond de 

vieringen in de Stille Week. Helaas, die blijven nog even. We hopen dat er weer 30 

deelnemers bij de vieringen mogen zijn. Maar het hangt nog steeds af van de 

besmettingscijfers. Wat op dit moment wel zeker is: 

✓ Er wordt door maximaal 4 mensen live gezongen; daarnaast wordt gewerkt aan 

muziek- en zangopnames van eigen gemeenteleden. 

 

✓ Witte Donderdag 1 april zullen we corona-proof lopend avondmaal vieren, en 

stimuleren we van harte om dat thuis mee te vieren: met eigen brood en 

wijn/sap. Een idee is ook, als je alleen bent: spreek af met iemand om samen te 

kijken en mee te vieren. 

 

✓ Goede Vrijdag 2 april: Leonard en Henk van der Maten zijn druk bezig om deze 

viering vooral op jongeren af te stemmen. Want zij hebben dit jaar zwaar te lijden 

onder alle beperkingen en dat mag best verbonden worden met het 

Lijdensverhaal. In elk geval muzikaal werken jongeren mee. En bij deze mijn 

oproep: mogen er 30 mensen, en je bent jong: komen! 
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✓ Paaswake 3 april: het tijdstip is onzeker… Waarom? Tja, die avondklok. Normaal 

starten we om 22.00 uur. Er is kans dat we nu om 19.30 uur moeten beginnen… 

De nieuwe Paaskaars zal hoe dan ook binnengebracht worden, en wij ontsteken 

ons licht daaraan. 

 

✓ Paasmorgen 4 april: Jan van der Maten op trompet zal niet ontbreken. Voor de 

kinderen is er een special op Palmpasen, een week eerder. Maar uiteraard zoeken 

we ook nu naar liederen en teksten om er voor de kinderen een echt Paasfeest 

van te maken. We proberen een mooie symboolhandeling met narcissen op een 

kruis… Uit het lijden groeit, ontstaat iets moois! 

 

Volgende week zal het moderamen definitief een paar knopen moeten doorhakken. En 

daarover zullen we dan berichten in de Nieuwsbrief van 26 maart. Heb je zelf nog 

suggesties, verzoekjes of mooie ideeën voor 1 van de 4 vieringen? Bericht het me! 

(predikant@okheerde.nl) 

Ds. Leonard van Wijk 

 

Lied van de Week 

Een ‘lied van de week’ is een lied wat uitgekozen wordt door u en wat een bijzondere 

betekenis voor u heeft of wat u gewoon een mooi lied vindt. Graag vragen we of u een 

toelichting kunt geven waarom u dit lied graag wilt horen. Deze toelichting zal dan, met 

uw toestemming in de dienst worden voorgelezen. Zo delen we iets van ons persoonlijk 

geloofsleven met elkaar. 

U kunt tot woensdagavond het lied doorgeven aan Elly Douwes of Fredie van Holst. Zij 

kunnen het lied dan doorgeven aan de predikant die de voorganger is op die zondag. 

 

 

Veertigdagentijd Fietstocht: “WIJ ZIJN ER 

VOOR ELKAAR” 

Eindelijk komt er beter weer aan en is deze 

fietstocht de gelegenheid om er een paar corona 

kilo’s vanaf te fietsen. Een tocht van 35 kilometers 

langs de gemeenteleden met onderweg een 

woordpuzzel en leuke acties. 

Maak onderweg eens een foto met het thema ”Ik 

ben er voor jou”. De oplossing van de 

woordpuzzel en foto’s kunt u insturen naar email: 

fietstocht@planet.nl. 

De routebeschrijving ontving u als bijlage bij 

nieuwsbrief 51 en als middenblad in het 

Ontmoetingsblad. U kunt de route ook 

downloaden vanaf de website. 

 

 

 

 

Wilt u een gesprek met de predikant ds. Leonard van Wijk,  

bel dan naar: 06-37230694 of email: predikant@okheerde.nl. 

 

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com  

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl 
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