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      NIEUWSBRIEF 59 

 

     9 april 2021 

   

  

   

 

 

 

Van Pasen tot Pinksteren (1): “Liefde: geloven doet au”. 

Nou, de Pasen hebben we ook weer gehad (toch nog een witte Pasen!, we werden 

wakker dinsdag met een laagje sneeuw). 4 Mooie vieringen hadden we, met nog excuses 

dat de live-dienst op Paasmorgen het gewoon niet wilde doen – dat lag buiten onze 

macht. Hij is nog wel terug te zien overigens. Waarschijnlijk was het Heerdese netwerk 

met zoveel kerken en Paasdiensten overbelast. 

En voorwaarts gaan we alweer: richting Pinksteren op 23 mei (zie mijn oproep elders in 

deze Nieuwsbrief). 

 Liefde is licht, opnieuw geboren, wakker uit nacht en eenzaamheid; 

 liefde wil strelen niet verstoren – hunkering naar geborgenheid. 

 Liefde heeft handen, ogen, oren – zo open als de dageraad: 

 liefde heeft nooit de hoop verloren – liefde leeft langer dan de haat. 

Dit prachtige lied van André Troost (Liedboek 636) past bij a.s. zondag: een dag met 

mooie namen, nl. “zondag Pasgeboren Kinderen” en “Beloken Pasen”. Dat eerste slaat op 

de dopelingen in de Paasnacht, naar oude gewoonte. Vervolgens startte dan een 

catechese, een leertijd om thuis te raken in het gedachtengoed en de leefwijze die bij het 

Christusgeloof hoort. Tot Pinksteren: dan mogen de leerlingen het stokje zelf overnemen, 

en dan krijgen ze de Geest als hun inspirator en kracht voor onderweg.  

Les 1 in de Paas-catechese: Liefde. Maar dan niet de lie-hiefde die in alle smartlappen 

wordt bezongen dan wel betreurd. Dat is een vorm van liefde die afhankelijkheid schept: 

ik kan niet zonder jou, en jij niet zonder mij - mag ik hopen…. En deze vorm is altijd 

‘voorwaardelijk’: voor wat hoort wat en het moet wel eerlijk blijven; als je me bedriegt 

zet ik jou aan de dijk. Maar Gods liefde is anders: totaal belangeloos, onredelijk en 

buitensporig. Want volgens Jezus: “Hij laat zijn zon schijnen en zijn wolken regenen op 

zowel slechte als goede mensen.” Als het aan ons lag, werd dat anders aangepakt: 

zonnetje voor die aardige buurvrouw en wolkbreuk met bliksem voor die rotkerel die je 

fiets heeft gejat… Gods liefde kun je niet verdienen, maar ook nooit verliezen. Je maakt 

een grapje, zeker? Nee ech nie. “Genade” noemden we dat vroeger. En we kunnen wel 

net doen alsof we dat hebben afgeschaft, samen met dat onmogelijke begrip ‘zonde’. 

Maar deze ongenadige en harde wereld heeft donders veel behoefte aan genade… en dus 

aan genadige mensen. Au. Daar begint het een beetje zeer te doen. Jezus wil dus dat wij 

ook…. eh dinges… Ja dat wil hij. Dat wij net zo onredelijk en belangeloos liefhebben, 

kunnen geven en vergeven. Want daar knapt een ander mens pas echt van op, zonder 

afhankelijk te worden van jouw ‘goedheid’.  

Niet te doen? Nou, je mag er nog wel even mee oefenen hoor. Maar geloven zonder dat 

het pijn doet is een lege huls. Maar hé, als je naar Jezus kijkt, kon je toch weten: 

geloven is niks voor watjes!? 

 Liefde is licht, uit Hem geboren die zelf de bron van liefde is; 

 Hij heeft zijn kind aan ons verloren, Pasen schrijft zijn geschiedenis. 

 Laat dan uw ziel in zonlicht dopen; – weg boze dromen, wees gerust! 

 Boven mij gaat de hemel open: Gods liefde die ons wakker kust. (636 vers 3) 

Ik wens je een mooie zondag en een liefdevolle week toe. 

Ds. Leonard van Wijk 
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LITURGIE 11-04-2021  

 

Voorganger: ds. Sjoerd Muller, Beekbergen 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

Zingen: Lied 214: 1, 6 en 8 “Het licht dat weer opnieuw begon” 

Votum en groet 

Zingen: Lied 150a: 1 t/m 4 

Kyriegebed 

Zingen: Hotel de Hoop – Matthijn Buwalda 

Schriftlezing: Johannes 21: 1-14  

Preek  

Zingen: NLB 940: 1 en 2 “Verberg mij nu” 

Dank- en voorbeden 

Lied van de week: “De steppe zal bloeien” door Lenny Kuhr. Gekozen door Wim en 

Nelleke van Ommen 

Collecten 

Slotzang: NLB 418: 1, 2 en 3 “God, schenk ons de kracht”  

Zegen   

 
Organist:  Theo van der Wal   Kindermoment:  Yvonne van der Veer 

Ouderling:  Alfred van Olst  Beamist:  Henk Ottens 

Diaken:  Elly Hendriks   Camera:   Ben van Damme 

Lector: Willeke Mateman  Koster:  Paul Dijkink 

 

 

Collecte Zondag 11 april  

1e collecte: Voedselbank Vaassen Epe Heerde  
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen 
onder de armoedegrens. Deze mensen houden 
maandelijks niet genoeg geld over voor eten, kleding 
en andere basisbehoeften. Ook in de omgeving van 

Vaassen, Epe, Heerde en omgeving zijn tientallen gezinnen afhankelijk van voedselhulp. 
Voedselbank Vaassen Epe Heerde & omgeving steunt deze groep door voedselpakketten te 
verstrekken samengesteld door vrijwilligers uit gedoneerde middelen. 
 
2e collecte: Doel van de maand: Het Passion te Hummelo 

Even op adem komen. Geen dak boven je hoofd. 
Schrijnende verhalen van mensen waarbij het leven niet zo loopt 
als eigenlijk hoort. Gevolg: verslaving, detentie, afkicken en 
dan??? Niemand waar je naar toe kan. 
Diaconaal centrum "Het Passion" in Hummelo is een plek waar 
mensen met dit soort problemen, tijdelijk een rustig onderkomen 
vinden. De begeleiding is door professionals en vrijwilligers. 

Financieel draaien ze op giften. Daarom deze collecte, van harte aanbevolen. 

 

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". 

 

Bloemen  

De bloemen van zondag 11 april worden met een groet van ons allen gebracht naar 

mevrouw C.J. Westenberg- Boor. 

 

 



3 
 

Kerkdiensten 

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. Er zijn bij de vieringen 30 

mensen, dat is inclusief de medewerkers, welkom.  

 

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 aan de kapstok, maar neem deze mee naar de 

kerkzaal. 

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

 

 

 
 

 

 

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. 

 

Fietstocht in de 40 dagentijd 

In de periode van 1 maart tot 5 april zijn 60 gemeenteleden op de fiets gestapt om de 

route af te leggen. Niets hield de deelnemers tegen, door weer en wind, storm en sneeuw, 

maar ook het zonnetje scheen af en toe. Onderweg kwamen ze leuke acties tegen zoals 

paaseitjes, drinken, kleurplaten, bakje honing, klavertje vier en grabbelton voor de kids. 

Op de woordpuzzel kwamen 17 goede oplossingen binnen, de 14 letters vormden het 

woord wat centraal stond in de 40 dagentijd: BARMHARTIGHEID. Alle inzenders krijgen 

nog een leuke voorjaarsverrassing thuisgebracht. 

De vraag een foto in te sturen met het thema ‘ik ben er voor jou’ leverde leuke plaatjes 

op. Op de website vindt u een fotoalbum met een selectie van de ingezonden foto’s. 

Als organisatie kregen we veel leuke reacties binnen: 

- Prachtige en zinvolle fietstocht 

- Mooi initiatief en gelegenheid voor persoonlijk contact 

- Genoten van de versnaperingen onderweg 

- Bijzonder om te zien waar onze gemeenteleden allemaal wonen 

- Verrassende attenties van lieve gemeenteleden 

- De fietstocht van 35 km is uiteindelijk in 3 etappes een tocht geworden van zo’n 

55 km 

- Hartelijk dank voor de organisatie en ook een dank voor iedereen die onderweg 

een actie heeft verzorgd. 

OPROEP: NIET ZONDER JOU ! 

23 mei is het Pinksteren. Het feest van de Geest. Die werd niet 

gegeven aan de dominee, maar aan de gemeente. Alle leden 

zijn dragers van de Geest. En daarom: ik ga de dienst niet 

voorbereiden zonder jou! Ik wil aan de slag met 4 kleine 

coronaproof-groepjes van 4 of 5 mensen:  

1. Samen liederen zoeken 

2. Samen nadenken over de inhoud van ‘de preek’; filmpje? 

3. Samen het thema verbeelden met bloemen 

4. Samen het thema verbeelden met schilderen: liefst 

kinderen, gaan we iets heeeeel groots maken… 

Geef je op voor 1 van de 4: predikant@okheerde.nl  

mailto:koster@okheerde.nl
mailto:predikant@okheerde.nl
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De laatste reactie spreekt voor zich …… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

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 

mailto:fredievanholst@live.nl

