
Ontmoetingskerk,
Heerde

Deze beamerpresentatie is bedoeld voor persoonlijk 
gebruik om onze kerkdienst mee te beleven.

Deze presentatie, of delen ervan, mogen niet worden 
verspreid of gebruikt voor andere doeleinden, 
zonder schriftelijke goedkeuring vooraf van de 
Ontmoetingskerk te Heerde.
Op liederen en teksten kunnen auteursrechten van 
toepassing zijn van schrijvers of componisten.



Ontmoetingskerk Heerde
Zondag 23 mei 2021 - Pinksterfeest. 
Thema: De vruchten van de Geest

Voorganger: ds. Leonard van Wijk
Organist/pianist: Henk van der Maten
Gelegenheidskwartet: Bea Pap, Berthold Koops, 

Yvonne en Theo van der Wal. 
Kindermoment: Irma van der Maten
Lector: Muriëlle Hoogink
Koster: Paul Dijkink
Beamist: Bart Heres
Camera: Erik Mateman
Meegedacht hebben verder: Tjaarke Eising, Willy Jansen, 

Peter & Elly Hendriks.



DE VOORBEREIDING

Orgelspel



Welkom en mededelingen 

Moment stilte…





Intochtslied: Opwekking 343 
“Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart”

(door gelegenheidskwartet, maar zing thuis lekker mee)



Intochtslied: Opwekking 343 



Bemoediging en vredegroet



Inleidend woord bij de dienst; aandacht 
voor het super-Pinkster-Feest-schilderij

(gemaakt door: Marije, Suzanne, Marith, 
Edith, Jorrit, Saar, Fenna, Maja, Silke)















De liturgische bloemschikking: uitleg

(gemaakt door Anja Bakker, Mart Meeske
en Irma van der Maten)



Bloemschikking Pinksteren. 
De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. 
Het oude is afgedaan. 
De gaven van de Geest zijn: 
Liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing. 
Deze vruchten van de Geest bevorderen een 
levenshouding die verbindt en vertrouwen geeft. 
Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 
De verschillende gaven worden in de schikking 
verbeeld door de negen verschillende bloemen en 
negen kaarsen. Voor elke gave één.





Gezongen Kyriegebed: 
LB 681 Veni Sancte Spiritus (Taizé)

Tijdens dit lied worden de kaarsen in het 
bloemstuk ontstoken.



Gezongen Kyriegebed: LB 681 Veni Sancte Spiritus



Gezongen Kyriegebed: LB 681 Veni Sancte Spiritus

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 

Kom heilige Geest, 
ontsteek het vuur 
van uw liefde. 



Glorialied: 
“Geest van hierboven leer ons geloven”

Stef Bos en Jongerenkoor Samen Op Weg





Kindermoment door Irma:

Paulus schrijft een brief…



Paulus schrijft een brief





1e Lezing: Handelingen 2:1-8.

De komst van de heilige Geest

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren 
ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel 
een geluid als van een hevige windvlaag, dat het 
huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
Er verschenen aan hen een soort vlammen, die 
zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder 
van hen neerzetten, en allen werden vervuld van 
de heilige Geest en begonnen op luide toon te 
spreken in vreemde talen, zoals hun door de 
Geest werd ingegeven.



1e Lezing: Handelingen 2:1-8.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die 
afkomstig waren uit ieder volk op aarde.
Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en 
ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de 
apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen 
taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van 
verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal 
Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat 
wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?



Gelegenheidskwartet zingt:
Peace like a river (in Engels en Ned.) 

(arrangement en vertaling: Henk van der Maten)



Peace like a river 

Peace like a river,
love like a mountain.
The wind of your Spirit
is blowing everywhere.
Joy like a fountain,
healing springs of life.
Come, Holy Spirit,
let Your fire fall.



Peace like a river 

Vrede van boven,
vreugde voor eeuwig,
De Geest van Uw liefde
vervult ons deze dag.
Stromen van zegen,
bron van levend water.
Kom, Geest van boven,
en verwarm ons hart.



2e Lezing: Galaten 5:13-17 en 22-23.

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te 
zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen 
verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in 
liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 
‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Maar wanneer u 
elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door 
elkaar wordt verslonden.
Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent 
u niet gericht op uw eigen begeerten.
Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de 
Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met 
onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt 
niet doen wat u maar wilt.



2e Lezing: Galaten 5:13-17 en 22-23.

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde 
en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
Er is geen wet die daar iets tegen heeft.



Zingen: LB 841:1,2,4. “Wat zijn de goede vruchten”



Zingen: LB 841:1,2,4. “Wat zijn de goede vruchten”



Zingen: LB 841:1,2,4. “Wat zijn de goede vruchten”



Zingen: LB 841:1,2,4. “Wat zijn de goede vruchten”



Zingen: LB 841:1,2,4. “Wat zijn de goede vruchten”



Zingen: LB 841:1,2,4. “Wat zijn de goede vruchten”



Overweging: De vruchten van de Geest





Sela “Als een vuur van binnen”





Mies (Wilhelmina) Wolf-Steenwoerd
25 juli 1935 - 17 mei 2021

“Veilig in Jezus’ armen”





Dankgebed en voorbeden

ingestemd met: LB 333 “Kom Geest van God” 
4-stemmig



Dankgebed en voorbeden
ingestemd met: LB 333 “Kom Geest van God



Lied van de week: Opwekking 334

“Heer Uw licht en Uw liefde schijnen”





HELP CORONA-SLACHTOFFERS

Collecte: Samen in actie tegen corona
Geef gul want ZWO gaat uw  bijdrage verdubbelen



De coronaramp in India laat de 
verwoestende gevolgen van corona zien.



Er is een groot tekort aan zuurstofmaskers
en andere medische middelen.



Het is enorm lastig om vaccins te 
vervoeren in afgelegen gebieden.



Zoveel mogelijk mensen moeten zo snel 
mogelijk gevaccineerd worden.



Help mee om corona te bestrijden in
arme en kwetsbare landen.



HELP CORONA-SLACHTOFFERS

Collecte: Samen in actie tegen corona
Geef gul want ZWO gaat uw  bijdrage verdubbelen



Herinnering: 

“Een tas vol vakantiepret”
Op zondag 6 en 13 juni zullen er tafels in de hal 
van de kerk staan waarop de spullen voor de 
vakantietasjes ingeleverd mogen worden. 

ZWO-fietstocht Eerste Pinksterdag 
“Feest van Hoop”



slotlied: LB 791:1,2,5,6  “Liefde eenmaal uitgesproken”



slotlied: LB 791:1,2,5,6  “Liefde eenmaal uitgesproken”



slotlied: LB 791:1,2,5,6  “Liefde eenmaal uitgesproken”



slotlied: LB 791:1,2,5,6  “Liefde eenmaal uitgesproken”



Zending en zegen





HELP CORONA-SLACHTOFFERS

Collecte: Samen in actie tegen corona
Geef gul want ZWO gaat uw  bijdrage verdubbelen



HELP CORONA-SLACHTOFFERS

Collecte: Samen in actie tegen corona
Geef gul want ZWO gaat uw  bijdrage verdubbelen


