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      NIEUWSBRIEF 56 

 

     1 april 2021 

   

  

   

 

 

 

40 dagen-tijd (7): Een grimmige Pasen. 

 

Dat kon er ook nog wel bij… Een week voor Pasen gaat ‘de kerk’ flink over de tong in het 

land, door de grimmige beelden van journalisten die bedreigd en mishandeld werden 

door kerkgangers op Urk en in Krimpen a/d IJssel. Jammer jammer, op deze slechte PR 

zaten we niet te wachten – terwijl het leeuwendeel van de kerken zeer gewetensvol 

omgaat met de corona-beperkingen. Vervolgens was er een vuurwerk-aanslag op de 

Mieraskerk in Krimpen… Een verstandig lezerscommentaar hierop: “Volle kerken is op dit 

moment echt belachelijk, maar daarna zo’n signaal afgeven is net zo erg. Mensen doe 

toch eens een beetje rustig en zit het nog een paar maanden uit. Het wordt heerlijk 

weer: geniet van de dag!” Amen broeder. 

Grimmig blijft ook de COVID-situatie: de cijfers willen maar niet echt zakken, en in de 

landen om ons heen worden de lockdowns niet versoepeld maar juist verscherpt. Valt er 

wel wat te vieren met de Pasen? Tsja dominee, vertel het eens…  

Tegen zoveel ernst is geen kruid gewassen – alleen de glimlach. Vorig jaar op Goede 

Vrijdag, ook toen midden in alle dodelijke ernst, heb ik dit gedicht gebruikt van Willem 

Wilmink, vol Twentse nuchterheid (hardop voorlezen, dan snap je de woorden wel; en 

‘wichter’: dat zijn meisjes):  

“Op nen dag”  

Op nen dag dreenk iej gin Grolsch meer… 

loop iej nich meer deur de stad. 

Al oew wille, al oew hartzeer he'j dan had. 

Wichter, laandskopn en steedn, 

alns wa'j machtig mooi hebt vundn, 

tookomstplann en verleedn goat te grundn. 

n Een wil zich nich oavergevn en mut liedn tot e rust, 

n aander means passeert zien leavn onbewust. 

Loa'w der nog meer eenn nemn, gun oe nog wat zit in t gat: 

veur a'j t wet kö'j niks meer hebn… dan he'j t had. 

 

“Voor je ’t weet, heb je het gehad”. Als dat virus ons iets heeft duidelijk gemaakt, dan is 

het dit. En juist dáárom gaan we Pasen vieren, tegen de klippen op. Want zo 

tegendraads is het christelijk geloof: Jezus was burgerlijk ongehoorzaam en opstandig 

door zich niks aan te trekken van het keizerlijk zegel op zijn graf… Daar moet je ook de 

humor van inzien. Daarom is het ook traditie in de oosters-orthodoxe kerk om na de 

Paasnachtviering midden in de nacht een groot feestmaal te houden – waarbij er moppen 

getapt worden! Want het kwaad moet je in het gezicht uitlachen. 

Je vindt bij deze Nieuwsbrief een dik pak met 4 liturgieën, van Witte Donderdag tot en 

met Paasmorgen. Binnen alle beperkingen hebben we ons best gedaan om vorm te 

geven aan ons geloof dat het leven niet vergeefs is, en dat Gods liefde sterker is dan de 

dood. Ik hoop dat je dit met ons mee wilt vieren - online voor de meesten onder jullie, 

maar wie durft: je bent live ook welkom. Als je bijzondere voorbeden hebt (of: 

dankgebeden…) voor 1 van die vieringen: stuur ze naar me op. Jullie hebben meer op je 

hart dan ik zelf kan bedenken.  

En verder: niet teveel ‘zit in ’t gat’ – ga lekker naar buiten met de Pasen! Misschien de 

puzzel-fietstocht afronden? Fijne week samen met de mensen die jou lief zijn. 

ds. Leonard van Wijk (gebeden: predikant@okheerde.nl of appje/sms naar 06-

37320694). 

 

mailto:predikant@okheerde.nl
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VOORAF: 

Witte Donderdag wordt normaal het 

Avondmaal (sober) gevierd. Dat gaan we 

daarom als volgt doen: op afstand toch 

delen en met elkaar verbonden zijn…  

- Zet daarom eerst een paar stukjes 

brood en een glas wijn klaar, om thuis 

mee te kunnen vieren.  

- Zet ook een kaars klaar om aan te 

steken wanneer de paaskaars 

aangestoken wordt. 

- Ben je alleen? Zoek iemand in je buurt, 

om de dienst samen te kijken en samen 

mee te vieren met    het avondmaal 

(maar wel corona-veilig!). 

 

VOORAF: 

Goede Vrijdag: Als kijker kun je je thuis 

voorbereiden door op een bord of een 

schaal 7 waxinelichtjes aan te steken. 

Tijdens het lezen van het Lijdensverhaal 

zullen we na elk gedeelte een kaars 

doven; daarin kun je thuis volgen. 

 

WITTE DONDERDAG, 

1 april 2021, aanvang 

19.30 uur  

in de Ontmoetingskerk 

Heerde. 

“Ik ben er voor jou”   

Avondmaalsviering 

 

- Orgelspel door Daan 

- Welkom en mededelingen 

- Aansteken Paaskaars  

- Aanvangslied: LB 685:1, 2, 3 

- Bemoediging en groet 

- Vervolg aanvangslied: LB 685: 4, 5 

- Aandacht voor de liturgische  

  bloemschikking 

- Gebed om Gods ontferming. Besloten  

   met: Lb 281:1, 2, 3.     

- Lezing: De tafel der armen  

   (H.Oosterhuis) 

- Zingen: LB 377: 1, 2, 3, 4, 5 

- Hoofdlezing: Lucas 7: 36-50   

   De zalvende zondares 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- Lied: “Wat ik heb geef ik graag”  

   Ionabundel 2: 32 Daan en Yvonne 

 

- Zingen: LB 912: 1, 2, 5, 6. “Neem mijn  

   leven laat het Heer” 

 

Goede Vrijdag 2 april 2021 in de 

Ontmoetingskerk Heerde.  

 

- Orgelspel door Henk 

- Welkom en 

mededelingen  

- Aansteken Paaskaars  

- LB 791: 1, 2, 4, 6 

- Drempelgebed 

(gezongen, voorganger) 

- Kyriegebed op Goede Vrijdag: we  

ontsteken 7 kaarsen 

- We kijken en luisteren naar:  

Tessa Huiskes:  “I still believe”   

 

- Het Lijdensevangelie (in dialoog),  

naar Johannes 18 en 19 

 - Voorganger: inleidend woord 

  - 1) Joh. 18: 1-11. Het verraad 

   We doven de eerste kaars 

 - Zingen: LB 528:1, 3, 5 

 - 2) Joh. 18: 12-27. De arrestatie. 

   We doven de tweede kaars. 

 - Zingen: LB 558:1, 2, 3. 

 - 3) Joh. 18: 28-40. Jezus bij Pilatus 

   We doven de derde kaars 

 - Muziek: “Via Dolorosa”– Elise van der 

   Wal (altsax), Henk (toetsen)   

 - 4) Joh. 19: 1-16a. Kruisig Hem ! 

   We doven de vierde kaars 

 - Zingen: LB 558:5, 6, 7 

 - 5) Joh. 19: 16b-22 De kruisiging op    

   Golgotha 

   We doven de vijfde kaars 

 - Muziek: “Were you there” – spiritual;  

   Rene Nijhof (zang), Henk (piano) 

 - 6) Joh. 19: 23-30 Het is volbracht 

   We doven de zesde kaars. 

 - Moment stilte… 

 - Muziek: Agnus Dei - Yvonne en  

Theo van der Wal  
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- Dankgebed en voorbeden… 

- Acclamatie LB 458 zuivere vlam – 2x 

om en om de a) en b) tekst 

- Stilte… 

- Avondmaalsviering: 

- Lezing: Johannes 6:30-35 

- Wisselzang: LB 567, door Theo  

  en Yvonne  

- Woorden bij aanvang van het 

Avondmaal 

- We bidden: “Onze Vader…” 

- We delen brood en wijn en zingen: 

 LB 568a  

- Dankgebed 

- Slotlied: LB 248: 1 - 4  

- Zending en zegen 

- Orgelspel 

 
Voorganger: ds. Leonard van Wijk 

Organist/pianist: Daan Dekker 

Solozang: Yvonne en Theo van der Wal 

Ouderling: Fredie van Holst 

Diaken: Bart Heres / Elly Hendriks 

Koster: Gerard Rooks 

Beamist: Hanneke Gerritsen 

Camera: Ben van Damme 

 - 7) Joh. 19: 31-42 De begrafenis. 

   We doven de 7e kaars – en de  

   Paaskaars 

 

- Zingen: Niet het einde (tekst: Henk  

   van der Maten; melodie: “Wat de 

   toekomst brengen moge”) 

- Gesprek tussen Leonard en Sarah:  

   “O, wat een jaar !” 

- Symboolhandeling: we brengen al  

   onze last van dit jaar naar het kruis…,  

   terwijl we zingen: LB 139d “Heel het  

   duister is vol van luister” (Taizé) –  

   herhalen. 

- Voorbeden, met als acclamatie LB  

   301a: “Kyrie eleison” 

- Slotwoorden: Psalm 22-29. 

- Slotlied: LB 575: 1, 6 

- Overgang naar Stille Zaterdag:  

   we verlaten de kerk in stilte…. 

 
Voorganger: ds. Leonard van Wijk 
Ouderling: Mart Meeske 
Diaken: Willy van de Vlekkert 
Orgel en piano: Henk van der Maten 

Zang live: Yvonne en Theo van der Wal 
Koster: Daan de Jonge 
Beamist: Henk Ottens 
Camera: Chris Burger 
En met medewerking van velen!! 

 

 

 

 

VOORAF: 

Paaswake, 3 april: Als je thuis meekijkt, 

zet een kaars of waxinelichtje klaar, om 

aan te steken bij de Paaskaars in de 

Viering.  

En een kommetje met water voor de 

doopgedachtenis. 

 

 

Paaswake 3 april in de Ontmoetingskerk 

Heerde. 

 

- STILTE : we beginnen in een bijna 

donkere kerk   

- Binnenbrengen nieuwe paaskaars en 

- Zingen: LB 598 “Als alles duister is” 

(Taizé) 

- Diaken roept: “Licht van Christus !”  

- Allen: “Wek met uw Geest in ons het  

   leven !” 

- Zingen: LB 601:1, 2 (staande) 

- Drempelgebed 

(waarna we weer gaan zitten) 

- Openingswoorden 

- 1e Lezing: Genesis 1:1-5 + Johannes  

   1:1-5 

Paasmorgen 4 april  in de 

Ontmoetingskerk in Heerde - Thema 

“Geloven met Lef.” 

 

- Liederen voor de dienst: (orgel en 

trompet) 

LB 624 “Christus onze Heer verrees” 

LB 632 “Dit is de dag die de Heer heeft 

gemaakt” 

 

- Welkom en mededelingen 

- Aansteken Paaskaars (thuis kunt u nu  

   ook een kaars aansteken) 

- Openingslied: LB 601:1 en 2 

- Aandacht voor de liturgische  

   bloemschikking 

- Kyriegebed 
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- Zingen (staande) Lied: “Uit nacht en 

ontij” vers 2, 3 (melodie = LB Psalm 118) 

- Aandacht voor de liturgische 

bloemschikking 

- Gebed om Gods ontferming 

- Hoofdlezing: Marcus 16 : 1- 8 

“Ontzagwekkend” 

Zingen: LB 809 “Blijf niet staren” 

(herhalen!) 

- Gedicht Willem Wilmink: Ziek jongetje 

- Korte overdenking, afgesloten met 

een gebed 

- Gezongen geloofsbelijdenis: LB 

344:1, 2, 3 

- Herinnering aan de doopgelofte:  

   Romeinen 6: 3-11 (gelezen bij het 

Doopvont) 

- Herinnering aan de doop:  

   Terwijl gezongen wordt: LB 686:2, 3  

   “Wij zijn in Hem gedoopt” lopen we 

   langs het doopvont en tekenen een  

   waterkruisje op ons  voorhoofd. 

   Voorganger zegt hierbij:   “Het is de Geest  
    die levend maakt”. 
   Dit kunt u thuis zelf doen, met deze  

   woorden:   

   “Het is de Geest die levend maakt”. 

- Dank- en voorbeden 

   Acclamatie met LB 458 “Zuivere vlam/  

   Kindle a flame”; Iona-bundel. 

- Stil gebed 

- Onze Vader 

- Delen van het Licht: we lopen langs de  

   Paaskaars en ontsteken daaraan een  

   kaarsje 

   Gezongen wordt: LB 600 “Licht ontloken  

   aan het donker” 

- Zending en zegen 

- Na de zegen:  gezongen, CD opname: 

  Licht dat terugkomt 

  Hoop die niet sterven wil 

  Vrede die bij ons blijft. 

(Uit: oratorium “Als de graankorrel sterft”) 

 

Met brandende kaarsen verlaten we 

de kerk… 
Voorganger: ds. Leonard van Wijk 
Orgel en piano: Daan Dekker 
Ouderling: Gerard Doggen 

Diaken: Peter Hendriks 
Koster: Anneke de Vries 
Beamist: Bart Heres 
Camera: Erik Mateman 

- Glorialied: LB 305:1, 2, 3 

- Gebed bij de Bijbellezingen: “zoals een    

   vlinder” 

- Moment voor de kinderen: Irma van  

   der Maten 

- Aansluitend: we versieren het kruis   

   met bloemen 

- Lezing: Jesaja 25:6-9 Het feestmaal  

   van God 

- LB 763:1-5 “Zij zullen de wereld  

   bewonen” 

- Paasevangelie: Johannes 20:1-10 

- Lied: Bea Pap zingt LB 428 "Life so full I  

   give to you” (Adrian Snell); piano Henk 

   v.d. Maten 

- Vervolg Paasevangelie: Johannes  

   20:11-18 

- Zingen: Opwekking 47 “Omdat Hij leeft  

   ben ik niet bang voor morgen” (2x) 

- Overdenking 

- Zingen: LB 419 “Wonen overal nergens  

   thuis” 

- Voorbeden met acclamatie: LB 368f  

   “God van leven en licht” 

- Stil gebed 

- Onze Vader… 

- Lied van de week: LB 836:1, 3, 4 “O  

   Heer die onze Vader zijt”, maar dan op  

   de oude melodie: Lied 643 uit het  

  liedboek van 1973  

- Aankondiging van de collecte:    

   Filmpje 

- Slotlied: LB 634:1, 2 “U zij de glorie” 

- Voorganger: gezongen Zegen LB 426: 

   In de Naam van de Vader, de Zoon en  

   de Heilige Geest, 

   Nu en tot in eeuwigheid, 

   God zal bij je zijn, zijn geliefde Kind ben  

   jij. 

   Amen. 

 
Voorganger: ds. Leonard van Wijk 

Orgel en piano: Maarten Westenberg 
Trompet: Jan van der Maten 
Lector: Arend Strikwerda 
Ouderling: Sarah Smit 
Diaken: Bart Heres 

Kindermoment: Irma van der Maten 

Koster: Gijsbert Pap 
Beamist: Chris Burger 
Camera: Hanneke Gerritsen 
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Collecte Witte Donderdag 1 april: Stille hulp 

 

Wij als diaconie geven stille hulp aan mensen in financiële nood, heel 

dichtbij. De diaconie van de Ontmoetingskerk is voor 100% afhankelijk 

voor deze hulp van uw bijdrage in de collecte of uw giften. Een bijdrage 

wordt dan ook zeer gewaardeerd. 

 

Collecte Zondag 4 april  

1e collecte Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika  

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij 

groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een 

donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet 

af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De 

toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke 

partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en 

uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze 

krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun 

opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het 

verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en 

trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe 

mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder 

meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. 

 
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 

Witte Donderdag: 

In de schikking staan open handen om te ontvangen en te geven. 

Dit past ook heel mooi bij ons thema: 

“Ik ben er voor jou” 

 

Bloemen  

De bloemen van Witte Donderdag worden met een groet van ons allen gebracht naar de 

mevr. J.B.J. Fennema- van den Berg. 

De bloemen van Pasen worden met een groet van ons allen gebracht bij de fam. van 

Apeldoorn en naar mevr. W. Kort-Faber. 

 

Vastenactie en kleurplaat 

Vandaag is het Pasen, tevens het einde van de vastenactie. Afgelopen weken hebben we 

kunnen sparen voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika; we willen hen een toekomst bieden 

onder meer door onderwijs. U kunt het gespaarde bedrag overmaken aan de diaconie of 

de scipio-app. Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar inzet. 

Voor de kinderen hebben we een kleurplaat bijgevoegd, waarop kinderen op weg gaan 

naar school en denken aan hoe het leven vroeger was. 

 

Kerkdiensten 

We zitten nu in de Stille Week en zondag is het Pasen. 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. 

We hebben als moderamen, met instemming van de kerkenraad, het volgende besluit 

genomen: met ingang van deze week zijn bij de vieringen 30 mensen, dat is inclusief de 

medewerkers, welkom.  
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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 antwoorden 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). 

 

Tijden van de kerkdiensten: 1 – 4 april 

✓ Witte Donderdag 1 april. 19.30 uur 

✓ Goede Vrijdag 2 april: 19.30 uur 

✓ Paaswake 3 april: 20.30 uur 

✓ Paaszondag 4 april: 09.30 uur 

 

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 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. 

 

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 

• kleurplaat 

 

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com  

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

mailto:koster@okheerde.nl
predikant@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

