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Van Pasen tot Pinksteren (4): LEVEN IN VREUGDE 

 

“Wanneer een vrouw moet gaan bevallen, is ze bedroefd, omdat haar 

uur gekomen is. Maar is het kindje eenmaal geboren, dan denkt ze niet 

meer aan haar benauwdheid, van pure vreugde dat er een mens ter 

wereld is gekomen. Zo zijn ook jullie nu wel bedroefd, maar Ik zal jullie 

weerzien en je hart zal vol vreugde zijn - een vreugde die niemand je 

ooit kan ontnemen.” (Johannes 16:20b-22)  

In “Tekens van leven - intimiteit - vruchtbaarheid - extase” (1993) haalt 

de priester-schrijver Henri Nouwen deze woorden van Jezus aan, als hij uitlegt wat voor 

hem als christen een vreugdevol leven betekent. Nouwens verhaal spreekt me zo aan, 

omdat ik al heel lang vind dat wij als PKN-kerken zo weinig vreugde uitstralen. Een 

gemeenschap die ‘de blijde boodschap’ als basis heeft, daar zou het toch storm moeten 

lopen? Zo herinner ik me een jong bruidspaar, waarvan de man (niet-kerkelijk 

opgegroeid, maar inmiddels zeer meelevend) me vroeg voor de trouwdienst: “Wil je in de 

gebeden vooral dánken, want er klinkt altijd zoveel ellende als er in de kerk wordt 

gebeden...”  

Heeft-ie wel een beetje gelijk in. Het lijkt wel alsof we meer woorden voor ziekte, dan 

voor gezondheid hebben. Waarover gaan de meeste liefdesliedjes? Doorgaans niet over 

het geluk, maar over gebroken harten. En van het dagelijks journaal word je ook niet 

vrolijker, want goed nieuws ís geen nieuws. Betekent dat nu echt dat er in het leven 

meer verdriet dan vreugde is? Hadden onze voorouders toch gelijk met hun ‘aardse 

tranendal’?  

Nouwen wijst ons een andere weg: is het ook mogelijk dat vreugde in feite dieper gaat, 

een meer ‘normale’ toestand is dan verdriet en pijn? En wat zo ‘gewoon’ voor je is - dat 

is moeilijker onder woorden te brengen. Trouwens, de vreugde die wij mensen wél 

ervaren, beschrijven we maar zelden. Nouwen gebruikt een mooi beeld: wij mensen 

leven voor een groot deel van ons leven ‘in het huis van de angst’. Juist wij, mensen in 

het welvarende en relatief veilige Westen, wij zijn angstig, zorgelijk, nerveus. Nota bene: 

ik las dat rond de miljoen mensen in Nederland lijden aan een ‘angststoornis’. Waaronder 

veel jonge millennials… We zijn bang voor de dood, maar minstens zo bang voor het 

leven, vooral bang om te falen. Dat zit diep in ons verankerd. Het is ook niet zomaar dat 

in de bijbel bijna alle engelen, profeten, en ook Jezus zelf, vaak als eerste woord tegen 

de mensen zeggen: “Vrees niet...” 

“God is liefde - er is in de liefde geen vrees, want de volmaakte liefde drijft de angst uit.” 

(1Joh.4:18) Christus, aldus Nouwen, wil dat wij uittrekken uit ‘het huis van de angst’. En 

ons door God willen laten leiden naar ‘het huis van de liefde’, om dáár in vreugde te 

wonen. De vreugde van Jezus verbindt Nouwen zelfs met het woord ‘extase’. Dat is even 

schrikken, want extase is op ons protestantse erf een vies woord. Zien we meteen 

beelden van extatische evangelischen met de handen omhoog, die Opwekking zingen - 

en dan zingen we toch maar liever netjes in de bank stilzittend een Oosterhuis-Kyrië-lied 

om God alle aardse nood (die toch vooral niet uit het oog verloren mag raken) voor te 

houden... Ik overdrijf een beetje, maar je snapt vast wel wat ik bedoel. Extase, dat is 

grappig: het Griekse ‘ek-stasis’ echter betekent: ‘uit stilstand’. Dus: wegtrekken (Ex-

odus!) uit een verstarde, onbeweeglijke situatie; weg uit “zo is het nu eenmaal” zou je 

kunnen zeggen. En was dat niet precies wat Jezus deed door zijn weg van kruis en 

verrijzenis? Weg uit de stilstand, en op weg gaan naar Gods nieuwe werkelijkheid, het 

beloofde Land, het nieuwe leven dat verrassend is. 

Nog een gedachte: Vreugde is altijd nieuw! Oud zeer, oude pijn en verdriet bestaan, en 

hóe. Maar oude vreugde bestaat niet: vreugde is altijd hier-en-nu, en gaat gepaard met 
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beweging, vernieuwing, verandering, herboren worden. Vreugde kan gelukkig ook zeer 

besmettelijk zijn 😊. We gaan naar een week met zwarigheid: 4 mei Dodenherdenking en 

5 mei Bevrijdingdag. Oud zeer kan zich dan weer bij je melden (ik ben gelukkig van ‘na 

de oorlog’). Toch wens ik je toe: laat je leiden door de bevrijdende vreugde van Christus. 

Fijne week! 

Ds. Leonard van Wijk 

 

Vijfde zondag van Pasen 2 mei 2021 – Ontmoetingskerk Heerde 

Thema: ‘Rank zijn’ 

 

Voorganger: ds. Gerrit Ruiterkamp, Apeldoorn 

 

DE VOORBEREIDING 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Wij worden stil 

Intochtslied: 287:1, 2, 5 ‘Rond het licht dat leven doet’ 

Bemoediging en groet 

Het drempel- en kyriegebed (aansluitend zingen wij:) 

 997 ‘– en vele duizenden, ontheemd’ 

Glorialied: 302:1, 2 ‘God in den hoog’ alleen zij eer’ 

DE SCHRIFTEN 

Het gebed om de Geest 

De kaarsen worden aangestoken 

Moment met de kinderen 

Lezing uit de Psalmen: Ps. 80: 1 - 4 en 9 - 16 

Zingen: 80: 1 ,4 ‘O God van Jozef, leid ons verder’ 

Lezing uit de evangeliën: Johannes 15: 1 - 8 

Zingen: 653: 1, 4 ,5 ‘U kennen, uit en tot U leven’ 

De uitleg en verkondiging 

Zingen: 970 ‘Vlammen zijn er vele, één is het licht’ 

HET DELEN 

Gedachtenis van dhr. Jan Schoppers, overleden op 25 april 

We ontsteken de gedachteniskaars 

Moment stilte… 

De gebeden (dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader) 

Lied van de week: ‘Walk in the Light’ gekozen door Hotze Talsma 

De inzameling van de gaven 

Slotlied: 418: 1, 2, 3  ‘God, schenk ons de kracht’ 

Zending en zegen (beantwoord met:) Amen 

Lied 708 ‘Wilhelmus van Nassouwe’ 

     
Organist: Maarten Westenberg  Kindermoment: Irma van der Maten 
Ouderling:  Fredie van Holst-Frölich Beamist:  Bart Heres 
Diaken:     Peter Hendriks   Camera:   Hanneke Gerritsen 
Lector:          Janet Tijssen   Koster:   Daan de Jonge 

 
Collecte Zondag 2 mei  
1e collecte: Kerk als thuisplek voor jongeren 

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek 
en ervaring laat zien dat kerken die dit serieus nemen 

aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of 
dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. 
Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie 
van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en 
andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is 

waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact 
hebben. 

2e collecte: Kerk 
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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  

Afgelopen week werden bloemen met een groet van ons allen gebracht naar de fam. 

IJzerman–Bijsterbosch. 

De bloemen van zondag 2 mei worden met een groet van ons allen gebracht naar mevr. 

J. van Strien- Wilbrink. 

 

Uit de gemeente: 

 

Overleden 

Dhr. Jan Schoppers is 25 april op 89-jarige leeftijd overleden. De begrafenis vond in 

besloten kring plaats. 

De gedachtenis in het midden van de gemeente zal plaats vinden tijdens de 

morgendienst van zondag 2 mei. 

 

Koninklijke onderscheiding 

Dhr. Dirk Lokhorst mocht 26 april een koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen. Hij 

mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. 

I.v.m. de beperkingen, zal a.s. zondag, na de morgendienst, aan deze bijzondere 

gebeurtenis aandacht worden besteed en mag Dirk de felicitaties namens iedereen van 

de Ontmoetingskerk in ontvangst nemen. 

 

Bericht van de Beroepingscommissie 

Nadat de commissie op 6 januari is ingesteld door de kerkenraad 

hebben we medio februari eerst de ‘Training Beroepingswerk 

voor commissies’ gevolgd om ons gedegen voor te bereiden op 

onze taak. Vervolgens hebben we ons gebogen over het profiel 

van de predikant: wat wordt er van de predikant verwacht aan 

competenties en wat worden de belangrijkste taken. Aan de hand 

van deze profielschets is er een advertentie opgesteld. De 

vacature is deze week op de site van PKN aangemeld. De tekst van de advertentie kunt u 

vinden op onze website onder: www.okheerde.nl/vacatures. 

Op basis van input die wij aan de kerkenraad hebben geleverd is er een advieslijst voor te 

beroepen predikanten aangevraagd bij de PKN. De namen op deze lijst kunnen wij als 

commissie benaderen om te reageren op de vacature. Verder zal de kerkenraad de 

gemeente in de gelegenheid stellen om namen op te geven van door hen geschikt geachte 

predikanten. Bij deze opgave moet een motivatie of argument worden opgegeven.  

De volgende fase zal zijn het selecteren van geschikte kandidaten die op de advertentie 

reageren. 

Voor vragen over het beroepingswerk kunt u contact opnemen met de secretaris, Bart 

Heres telefoon 06-55846632 of de voorzitter, Willeke Mateman telefoon 06-12039916. 

 

 

Oproep voor namen kandidaten predikant en kerkelijk werker  

U als gemeente voelt zich zeer betrokken bij het beroepingswerk. De 

kerkenraad stelt u dan ook in de gelegenheid om namen op te geven 

van door u geschikt geachte predikanten.   

Deze opgave zal voorzien moeten zijn van een motivering of 

argumentatie Op onze site is de advertentie te vinden 

onder www.okheerde.nl/vacatures. Hierin leest u welke competenties 

wij belangrijk vinden en wat de belangrijkste taken voor de predikant 

zullen zijn. De namen van predikanten kunt u doorgeven aan de secretaris van de 

beroepingscommissie Bart Heres email: bart.heres@planet.nl of 06-55846632. 

http://www.okheerde.nl/vacatures
mailto:bart.heres@planet.nl
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Naast de predikant zoeken we ook een kerkelijk werker. Ook hiervoor kunt u geschikt 

geachte kandidaten opgeven. Ook deze advertentie kunt u vinden op onze website. Namen 

van kerkelijk werkers kunt u doorgeven aan de voorzitter van de sollicitatiecommissie 

Sarah Smit email: Sarah.vorchten@gmail.com of 06-51958584. 

 
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. U kunt zich tot zaterdag 17.00 u. opgeven! Bedenkt u later nog dat u 

naar de kerk wilt, dan kunt u zondagmorgen naar de kerk komen om te vragen of er nog plaats is.  

 

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. 
 

SAMENKOMST KERKEN OP 4 MEI 

Ondanks de bijzondere omstandigheden die het dit jaar onmogelijk maken om een normale 

herdenking van 4 mei in Heerde te houden, zal er die dag een kleine plechtigheid zonder publiek 

plaatshebben bij het monument. 

De kerken van Heerde organiseren op 4 mei wel de bekende interkerkelijke samenkomst in de 

Johanneskerk, helaas ook zonder publiek. Deze samenkomst wordt door RTV794 live uitgezonden 

en zal ± 18.15 uur beginnen. Er is muzikale medewerking van een koperensemble, muzikale en 

vocale medewerking van een delegatie van Seven en de predikanten Röben en Weststrate zullen de 

samenkomst leiden. We hopen dat veel mensen deze samenkomst op afstand, maar toch op 

betrokken wijze kunnen meemaken. 

 
Kerk in actie Pinksteren 2021 - Feest van hoop 
Online kinderconcerten. In de periode naar Pinksteren organiseert KIA elke week een online 
kinderconcert. Leuk om samen met de club naar te kijken, of gewoon thuis. 

Marcel en Lydia Zimmer 
Dit familieconcert voor jong en oud wordt echt een feest! Met bekende en nieuwe liedjes over 
hoop, troost en blijdschap die God ons geeft door de Heilige Geest. Ook Rainbow de duif is erbij! 
Bestel via de site van Kerk in Actie uw online ticket(s) voor dit gratis concert. U kunt het online 

concert vanaf 5 mei a.s. op een door u gewenst tijdstip bekijken. 

 

Ledenlijst 

Er is de afgelopen week naar alle leden van onze kerk een brief gestuurd met informatie 

over of u wel of niet opgenomen gaat worden in de ledenlijst. 

Wanneer u geen brief heeft ontvangen of als de informatie in de brief niet correct is (ook 

kleine fouten) wil ik u dringend verzoeken te reageren, het liefst via een email 

(ac.burger@hccnet.nl) of een telefoontje (06 125 99 754). 

Chris Burger 

 

Vacature beheerder 

Ook vorige week heeft niemand gereageerd op onze oproep voor een tijdelijk beheerder 

van de kerk. Vanaf 1 juni hebben we geen beheerder meer. We zitten dan dus zonder 

beheerder. Wie wil deze taak tijdelijk op zich wil nemen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elly Douwes of Fredie van Holst 

 

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:Sarah.vorchten@gmail.com
mailto:koster@okheerde.nl
mailto:ac.burger@hccnet.nl
predikant@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

