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      NIEUWSBRIEF 58 

 

     16 april 2021 

   

  

   

 

 

Van Pasen tot Pinksteren (2): Het verschil tussen een bron en een put 

Het schijnt dat er nogal wat mensen in de put raken, omdat de corona-beperkingen zo lang 

duren. De wachtlijsten in de GGZ (die al onverteerbaar lang waren) groeien daardoor, met 

name de Jeugdzorg loopt ernstig vast. Dat is verdrietig. Het confronteert je ook met de vraag: 

wat is mijn bron eigenlijk? Waar put ik vreugde en moed uit? Dan moet ik het verschil uitleggen 

tussen een bron en een put. 

 

                    
 

Een bron is er gewoon. Die valt je toe in het leven: hij komt op je weg, je ontdekt hem. Je hoeft 

er geen moeite voor te doen. Dat kan het zonnetje zijn, een Hollandse wolkenlucht. Een 

ongeplande ontmoeting, die je uit je gepieker haalt. De poes die op schoot komt liggen. Muziek 

die je in een bepaalde sfeer brengt. Maar ook je opvoeding, je herinneringen. En misschien: je 

geloof, een bijbelvers dat met je meereist en je vertrouwen elke dag voedt. “Gelukkig de mens 

die niet meegaat met wie kwaad doen… hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. 

Op tijd draagt hij vrucht, zijn blad verdort niet.” (Psalm 1) 

Misschien is het een punt, dat wij teveel voor vanzelfsprekend aannemen. In 60 jaar leven heb 

ik elke nacht een dak boven mijn hoofd en geen dag honger gehad; altijd mensen in de buurt 

die me zien en horen; en ook nog gratis zuurstof en zonneschijn. We zijn ons te weinig bewust 

hoeveel bronnen er in ons leven zijn… 

Een put, dat is een ander verhaal. Daar moet je zelf naar op zoek (maar dus niet: om er in te 

gaan zitten). Beter gezegd: een put moet je zelf slaan, omdat er geen bronnen in de buurt zijn. 

Hier moet je dus wél moeite voor doen. Dat begint met je bewust te worden van je verlangen: 

“Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo verlangt mijn ziel naar U, o God.” (Psalm 42) 

En dan komt misschien de stap, dat je er niet in berust dat je ‘droog staat’. Dan ga je actie 

ondernemen. Dat kan van alles zijn: iemand opzoeken om in een goed gesprek je zorgen te 

delen. De auto pakken en even naar zee rijden om uit te waaien (Heerderstrand schijnt ook 

goed te werken, heb ik me laten vertellen). Een boek lezen dat je op andere gedachten brengt. 

Iets voor een ander doen - daar blijk je veel gelukstofjes van aan te maken! Of, in mijn geval, 

toen vorig jaar de corona-crisis begon en ik in de put raakte omdat mijn werk stilviel: in de 

achtertuin mijn grasveld omspitten, een moestuin starten…  

Je bewust blijven van de rijkdom aan bronnen die je al hebt (dank God!). En moeite doen om bij 

droogte nieuwe putten aan te boren. Dat zijn de handvaten die de Geest ons aanreikt, om 

onszelf gezond en op het spoor te houden, ook in corona-tijd. Tot slot nog 2 gezegdes: 

“Om bij de bron te komen, moet je soms tegen de stroom in zwemmen.” 

“Wie water voor anderen wil schenken, moet zelf vaak naar de bron terug.” (burn-out preventie) 

Ik wens je een fijne week, zorg goed jezelf!  

Ds. Leonard van Wijk 
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3e zondag van Pasen, 18 april 2021. Ontmoetingskerk Heerde. 

 

Voorganger: ds. Leonard van Wijk 

 

Thema: “Eerst zien en dan geloven” 

 

Orgelspel 

Welkom door ouderling, en mededelingen 

moment stilte… 

Bij de Paaskaars: (ouderling) 

 Christus, Jij bent het licht in ons leven. 

 Levende vlam, doof niet meer uit. 

 Want in jouw licht zien wij elkaar. 

Aanvangslied: LB 287:1,2,5 “Rond het licht dat leven doet”      (Thomas, door Caravaggio) 

Bemoediging en vredegroet 

voorg: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

allen : DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

voorg: Hij is trouw, waardevol zijn wij in zijn ogen 

allen : HEER – NAAR U VERLANGEN WIJ 

voorg: De Heer is waarlijk opgestaan ! 

allen: En ik met Hem ! 

voorg: Vrede van Christus voor jou! 

allen : VREDE VAN CHRISTUS MET ONS ALLEN 

voorg:  De kracht van zijn Geest zal nieuw leven in je wekken  

allen :  HEER, VERNIEUW UW SCHEPPING. AMEN 

Inleidend woord bij de dienst 

Kyrie: gebed om Gods ontferming, besloten met het zingen van: LB 281:1, 2, 7, 8 

Glorialied: LB 632:1 en 3 “Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt” 

Gebed om de Geest bij de Schriftlezing 

Moment voor de kinderen: Willeke Mateman 

Lied/videoclip voor de kinderen 

1e Lezing: Jesaja 43: 1 - 5a 

Zingen: LB 275:1 ,2 ,3 ,5 

2e Lezing: Johannes 20: 19 en 24 - 31  

Zingen: “Niet zien en toch geloven” - Lied 169 uit Zingende Gezegend, van A.F. Troost) 

melodie LB 562 “Ik wil mij gaan vertroosten”  

 

1.  Niet zien en toch geloven - o God, als Gij mij helpt  

  dan zal ik toch U loven, hoezeer ik overstelpt  

  door allerhande plagen, door twijfel en verdriet,  

  naar het waarom blijf vragen - toch zing ik U dit lied!  

 

2. Niet zien en toch geloven: vertrouwend verdergaan,  

  niet horend, als een dove, niet ziende blind, voortaan,  

  niet reikend met mijn handen naar meer dan Gij mij geeft,  

 maar wijs door scha en schande geloven dat Gij leeft!  

 

3. Niet zien en toch geloven -  uw dag komt naderbij!  

 De oren van de dove ontsluit en opent Gij!  

  En al wie in den blinde op U alleen vertrouwt,  

  zal eenmaal ondervinden dat wie gelooft, aanschouwt! 

 

Spelbewerking: “Thomas de twijfelaar” 

Zingen: LB 633:1, 3, 4, 5 

Korte overweging: “Geloof en je zult zien” 

Lied: LB 27a “De Heer is mijn licht” (Iona) – refrein allen, coupletten Leonard 

Gebeden en gaven 

Dankgebed, voorbeden; acclamatie LB 368.f  Stil gebed en Onze Vader 
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Lied van de week: “10.000 redenen”, van Sela. Gekozen door Willie van de Vlekkert 

Aankondiging Collecte: 1. Schuldhulpmaatje, st. Grip op de knip  2. Diaconie 

Slotlied: LB 416:1 - 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” 

Wegzending en zegen 

Allen : Amen 

Organist: Henk van der Maten   Kindermoment:  Willeke Mateman 

Ouderling: Hotze Talsma   Beamist:  Erik Mateman 

Diaken:   Lidy Dijkink   Camera:   Chris Burger 

Lector:        Willeke Mateman  Koster:  Berthold Koops 

 
Collecte zondag 18 april  
1e collecte Schuldhulpmaatje (Stichting Grip op de Knip Heerde) 

Samen lukt het, dat is waarin geloofd wordt bij Stichting Grip op de Knip. Zeker als je in 
de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, 
maar gewoon met je aan de slag gaat om financieel weer orde op zaken te stellen. 
Maatjes proberen mensen te helpen met het voorkomen of oplossen van financiële 

problemen.  
Er zijn nog maatjes nodig. Voor informatie kun je terecht bij Fredie van Holst-Frölich 

De belangrijkste kostenposten vormen de opleidingen voor de schuldhulpmaatjes en de 
jaarlijkse bijdrage aan de landelijke Stichting voor ondersteuning en begeleiding. 
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". 

 

Bloemen  

De bloemen van zondag 18 april worden met een groet van ons allen gebracht naar mevr. N. 

Besuijen- Wielemaker. 

 

Huwelijksjubileum 

Dhr. Aart Maat en mevr. Aly Maat-Westenberg mochten 13 april hun 55-jarig huwelijksjubileum 

gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 

 

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. 

 

 
HERHALING: NIET ZONDER JOU ! 

23 mei is het Pinksteren, feest van de Geest. Die werd gegeven aan de hele 

gemeente. Jullie zijn dus allemaal 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 (medewerking door Henk van der Maten) 
2. Samen nadenken over de inhoud van ‘de preek’; filmpje? 
3. Samen het thema verbeelden met bloemen (met Anja Bakker) 
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  
 

 
PS: Ik kreeg een paar reacties op mijn Pinksterdienst-oproep; er kan nog meer bij ! 

 
 
 
 

mailto:koster@okheerde.nl
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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. 
 
Vacature beheerder 
Ondanks eerdere oproepen in zowel de Nieuwsbrief, het Ontmoetingsblad, De Schaapskooi als op onze 
Facebook-pagina, hebben we helaas nog niet de beheerder gevonden voor onze kerk waarnaar we op zoek 

zijn. Marjolein Rooks had eigenlijk al per één februari jl. willen stoppen en kan haar functie helaas niet 
meer voor lange tijd vervullen. Dus kent u iemand of bent u iemand die interesse heeft in deze functie, 
neem dan gerust contact met mij op. Misschien een leuke bijbaan naast uw pensioen? 
Beheerder m/v voor ± 12 uur per week. 
 
De beheerder is medeverantwoordelijk voor de exploitatie en fungeert als gastheer/-vrouw van de kerk, 
voor kerk-, trouw-, rouwdiensten en overige activiteiten die plaatsvinden in de zalen van de kerk. Hij/zij 

draagt zorg voor het gereedmaken van kerkzaal en ander ruimtes voor verhuur. De in- en verkoop van 

consumpties en eenvoudige administratieve handelingen maken ook deel uit van de functie. De werktijden 
kunnen per week verschillen, afhankelijk van de activiteiten die plaatsvinden. De periode van september 
tot april is veelal wat drukker dan de periode mei - augustus.  
Het betreft een betaalde functie. 
Gevraagd wordt: 

• In bezit van EHBO en BHV-certificaat (of de bereidheid dit te behalen) 
• Bezit van een horecadiploma (sociale hygiëne) is een pré 
• Affiniteit met/gevoel voor het kerkelijk werk 
• Goede communicatieve vaardigheden en een dienstverlenende instelling 
• Zelfstandigheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheidsbesef 
• In staat zijn om samen te werken met kerkvrijwilligers 

Geboden wordt: 

• een interessante werkplek in een actieve gemeente 
• prettige informele omgang met klanten/gemeenteleden 
• een zeer afwisselend werkaanbod 
• interne werkzaamheden kunnen flexibel worden ingepland/uitgevoerd 

• een grote mate van zelfstandig werken 
• marktconforme arbeidsvoorwaarden: CAO PKN 

 

Ook (echt)paren kunnen solliciteren. Over de precieze invulling is overleg mogelijk. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Alfred van Olst (voorzitter College van Kerkrentmeesters), per telefoon (06-
10904993) of per email: alfred.van.olst@hetnet.nl. 
Bent u geïnteresseerd in deze functie? Wij ontvangen dan graag van u een gemotiveerde sollicitatie met cv 
per email via kerkrentmeester@okheerde.nl. 
 

KERK IN ACTIE 
In de week van 22 t/m 27 november 2021 gaat KERK IN ACTIE voor de 2e keer een landelijke huis- aan- 
huiscollecte houden voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. We zijn op zoek naar een coördinator 
(of een duo) voor de Gemeente Heerde. De collecte van 2020 was een succes, de opbrengst in Heerde 
was  € 2668,39 en landelijk € 540.000,00. Wie wil zich een paar weken inzetten voor deze kinderen? Dat 
de situatie daar vreselijk is weten we allemaal. U kunt zich opgeven per e-mail 
bij collecte@kerkinactie.nl t.a.v. Wilco Korts of tel. 030 -8801701 of bij  

Els Schouten, cschouten1943@outlook.com tel. 0578-842998. 
 

Kopij Ontmoetingsblad 

De uiterste inleverdatum voor de kopij voor het mei-nummer van het Ontmoetingsblad is maandag 19 

april vóór 20.00 uur (zie voor nadere uitleg bladzijde 1 van het april-nummer)   

De redactie 

 
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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