
1 
 

      NIEUWSBRIEF 55 

 

     26 maart 2021 

   

  

   

 

 

 

 

40 dagen-tijd (6):  HOSANNA! 

 

Eén heel jaar corona-ellende hebben we er inmiddels opzitten. Een jaar lang online-

kerkdiensten. Ik had serieus gehoopt dat we dit jaar weer vrijuit Pasen konden vieren. 

Maar het zit er gewoon nog niet in… Komende zondag is het Palmpasen: het begin van de 

Passieweek, en zo op het oog een triomfantelijk moment. Jezus doet zijn intocht op een 

ezeltje in Jeruzalem, Hij wordt toegewuifd met palmtakken door de vele pelgrims die zijn 

gekomen voor het vieren van Pesach. En ze leggen hun mantels op de weg als een rode 

loper voor de Koning. Wat Jezus vervolgens doet, is best shocking: aangekomen in 

Jeruzalem veegt Hij het tempelplein (waar het knetterdruk is vanwege Pesach) leeg en 

verjaagt Hij de handelaren. De Koning gaat tekeer. Na deze grote schoonmaak komen er 

allerlei zieken bij Hem, die Hij geneest. Hmm, zomaar een drukke werkdag uit het leven 

van… 

Wat ook merkwaardig is: de mensen langs de weg riepen Hosanna naar Hem. Dat klinkt 

als een triomfantelijk “Hoera!” en “lang leve de Koning”. Maar dat is het niet: hosji'anna 

is Hebreeuws voor “Help toch!” Daarmee krijgt die juichkreet een andere lading, die 

dichter bij ons komt: “ach Heer help toch!” Dit is niet vol te houden! Zoals in deze oude 

chassidische vertelling: 

In Oost-Europa zijn de Joden vaak vervolgd. Op een dag roept de rabbi zijn gemeente bij 

elkaar voor gebed, omdat er weer een tijd van pogrom (joden-vervolging) dreigt aan te 

breken. De rabbi gaat zijn mensen 

voor, dansend en zingend! Als een van 

zijn gemeenteleden hem hierop 

aanspreekt: “Dit is toch niet gepast, 

dansen in deze donkere tijd!?” – dan 

antwoordt de rabbi: “Juist nu, nu het zo 

donker is, moeten we God prijzen en 

voor Hem dansen. Daarmee maken we 

ruimte voor zijn licht en redding.”  

In deze richting gaat ook dat Hosanna: 

als een schietgebedje, Heer help toch ! 

 

Komende zondag zal in de dienst iets zichtbaar zijn van Palmpaasstokken. Omdat ‘live’ 

kindernevendienst nog steeds niet verstandig lijkt, heeft de Jeugdraad moeite gedaan om 

de kinderen thuis Palmpasen te laten meemaken. Overigens: de palmtak die wij niet zo 

beschikbaar hebben in ons land, is bij ons van oudsher al vervangen door een takje 

buxus aan de Palmpaasstok. Al dan niet gezegend met wijwater door meneer pastoor. 

Sja… ook dat is een probleem tegenwoordig: door een heel andere pandemie – die van 

de oprukkende buxusrups. Ook mijn buxushaag is erdoor opgevreten en gesneuveld. En 

er zijn veel kwekers om deze reden gestopt met de plant… 

Pfff, Hosanna dan maar? 

Ik wens je een goede week, en neem de tijd om stil te staan bij de Passie van de Heer. 

 

Ds. Leonard van Wijk 
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6e Zondag van de 40 dagen, 28 maart. Ontmoetingskerk Heerde 

Voorganger: Ds. Johan Meijer, Borne 

• Orgelspel 

• Welkom door de ouderling van dienst, en mededelingen 

• Korte stilte 

• Psalm van de zondag: psalm 118: 1, 9 (live) 

• Woorden van vertrouwen en groet 

• Drempelgebed 

• Kyrie: 547A (CD; Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken) 

• Project kindernevendienst door Yvonne van der Wal 

filmpje Palmpaasoptocht kinderen  

• Schriftlezing: Marcus 11: 1-11 

• Lied: Jubel, jubel, dochter Sion, lied 879 (CD; Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. 

Hanna Rijken) 

• Overdenking 

• Orgelspel/ pianospel 

• Gebeden met gesproken Onze Vader 

• Lied van de week: Het water zal stenen breken, toegelicht door Ada Dekker 

• Toelichting collecte 

• Slotlied 852, U komt mij lieve God (CD; Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna 

Rijken) 

• Opdracht en zegen  

• Orgelspel 

  

Organist:  Daan Dekker    Kindermoment:  Yvonne van der Wal 

Ouderling:  Elly Douwes   Beamist:  Chris Burger 

Diaken:  Lidy Dijkink   Camera:   Erik Mateman 

Lector: Fredie van Holst-Frölich Koster:  Paul Dijkink 

 

Collecte Zondag 28 maart  

1e collecte: PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is 

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk 

jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met 

deze vraag aan de slag wanneer ze, in groepen, de PaasChallenge 

doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor 

Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol 

puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het 

paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en 

waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage geeft 

u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord de kans om 

op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van 

Pasen!  

 

2e collecte: Kerk 

 

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 laatste schikking over de werken van 

barmhartigheid.   

Thema: DE DODEN BEGRAVEN 

Wie Matt. 25 leest komt dit werk van barmhartigheid niet tegen. 

Volgens sommigen is het toegevoegd om op zeven werken uit te komen. 

Volgens anderen omdat het begraven van de dode ook een plicht is. Ook na de dood 

draag je zorg voor iemand en bevestig je op die manier zijn/haar bestaan. 

 Centraal in de schikking staat een OMEGA. 
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GEDENK DE MENS 

DIE STERFT 

IN HET LICHT 

VAN DE LEVENDE 

HIJ / ZIJ IS IN LIEFDE GEBORGEN 

BIJ DE EEUWIGE. 

  
Bloemen  

De bloemen van 28 maart 2021 worden met een groet van ons allen gebracht naar  

mevrouw J. Veldkamp. 

Huwelijksjubileum 

Dhr. Jan Bredewout en mevr. Annie Bredewout- Bredewolt hopen 1 april a.s. hun 55-jarig 

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

Vastenactie  

Zondag is het de laatste zondag in de veertigdagentijd; we zijn aangekomen bij het 

zevende werk van barmhartigheid: 'De doden begraven'. Hierbij is de vastentip om een 

kaarsje aan te steken voor bekende overledenen of voor mensen ver weg die zijn 

omgekomen door honger of geweld. Geef voor elk kaarsje een euro aan de vastenactie. 

 

Kerkdiensten 

Twee weken geleden namen we als kerkenraad het besluit om voorlopig de kerkdiensten 

te houden met alleen de medewerkers aan de dienst.  

Nu komen de Stille Week en Pasen eraan. Wat zou het mooi zijn om dit niet alleen 

online, maar ook in de kerkzaal met elkaar te vieren. We zijn allemaal toe aan een beter 

perspectief dan er nu geboden wordt. 

Daarom hebben we als moderamen, met instemming van de kerkenraad, het volgende 

besluit genomen: met ingang van de diensten in de Stille Week zijn bij de vieringen 30 

mensen, dat is inclusief de medewerkers, welkom.  

 

Wilt u een dienst bijwonen, dan kunt u zich opgeven bij de beheerder van het 

kerkgebouw, Marjolein Rooks via de mail koster@okheerde.nl (bij voorkeur) of  

tel. 0615607046. Zij zal u beantwoorden of er nog plaats is. 

 

Van u vragen we eigen verantwoordelijkheid. Kijk voor uzelf of u het veilig vindt om een 

dienst bij te wonen. Heeft u klachten, blijf dan thuis en volg de dienst online. Ga in de 

kerkzaal zo verspreid mogelijk zitten. Draag bij binnenkomst en verlaten van de kerkzaal 

een mondkapje. Hang de jas niet op de kapstok, maar neem deze mee naar de kerkzaal. 

Alleen de mensen op de eerste rij mogen meezingen (maximaal 4). 

 

DE STILLE WEEK 1 – 4 april 

✓ Witte Donderdag 1 april.19.30 uur 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 19.30 uur. De dienst wordt vooral op jongeren 

afgestemd. Want zij hebben dit jaar zwaar te lijden onder alle beperkingen; en 

dat mag best verbonden worden met het Lijdensverhaal.  En bij deze de oproep: 

er mogen 30 mensen, en je bent jong: komen! 

✓ Paaswake 3 april: het tijdstip is 20.30 uur.… De nieuwe Paaskaars zal 

binnengebracht worden, en wij ontsteken ons licht daaraan. 

✓ Paaszondag 4 april: 09.30 uur  

 

 

 

mailto:koster@okheerde.nl
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Lied van de week 

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

betekenis voor u heeft of dat 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 het lied van uw keuze doorgeven aan Elly Douwes of Fredie van Holst. Van hen 

hoort u op welke zondag uw lied aan de beurt is. 

 

Veertigdagentijd Fietstocht:  “WIJ ZIJN ER VOOR ELKAAR” 

Bij de foto: Kijk het werkt! Gezellig in 

het zonnetje op afstand aan de koffie. 

U kunt tot en met 5 april nog op de fiets 

stappen en aan de veertigdagentijd 

tocht deelnemen! 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. 

 

Heb jij affiniteit met digitale techniek of het streamen van live-beelden op 

internet? 

Begin 2020 hebben we een camera in onze kerk gekregen. Deze was bedoeld om zaken 

die voorin de kerk gebeuren, zoals het gesprek van de predikant met de kinderen, goed 

te kunnen filmen. 

Voor dat doel is de camera nog niet gebruikt, maar de timing was wel perfect om rap na 

sluiting van de kerken te kunnen starten met het uitzenden van online diensten. 

  

De huidige situatie is echter niet helemaal optimaal. Zo zou een extra camera recht voor 

de preekstoel gewenst zijn en zouden we de presentatie tijdens de dienst 

in beeld willen integreren en niet langer door het filmen van de muur. Maar tot op heden 

is nog niet helemaal duidelijk welke techniek precies nodig is en welke kosten hiermee 

zijn gemoeid. 

   

Een en ander vergt wat uitzoekwerk en daarbij moet je gevoel hebben bij de techniek. 

We hebben een aantal leden van het camera- en beam-team bereid gevonden om mee te 

denken welke techniek ideaal zou zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van de online-

diensten. 

  

Echter hoe meer kennis hoe beter. Heb jij affiniteit met digitale techniek of het streamen 

van live-beelden op internet? 

Dan nodigen we jou uit om met ons mee te denken! Samen staan we sterker! 

  

Mocht je vragen hebben of je willen aanmelden, neem dan contact op met Alfred van Olst 

(email: alfred.van.olst@hetnet.nl of telefoon 06-10904993). 

 

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

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

 

Bijlagen 

• Online muziek door en voor gemeenteleden van de Ontmoetingskerk  

• Gebedswandeling dinsdag 30 maart, georganiseerd door het IPH (Interkerkelijk 

Platform Heerde) 

 

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com  

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

fietstocht@planet.nl
mailto:alfred.van.olst@hetnet.nl
predikant@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

