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      NIEUWSBRIEF 61 

 

     7 mei 2021 

   

  

   

 

 
Van Pasen tot Pinksteren (5): Geroepen tot Vrijheid 
 
“Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; 
houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 

(…)  Broeders en zusters, jullie zijn geroepen om vrij te zijn. 
Misbruik die vrijheid niet om je eigen verlangens te bevredigen, 
maar dien elkaar in liefde. (Galaten 5:v.5 en 13) 

 
5 mei. Ik ben van na de oorlog. Maar door mijn functie als predikant moest ik in het verleden vaak 
met ‘de notabelen’ aanwezig zijn bij de 4 mei Dodenherdenking. Die  

2 minuten stilte bij een monument, waar de vogels in hun voorjaarsgekte vrolijk doorheen 
tetteren! De voorjaarsgeur, de avondlucht, al die mensen stil - dat gaat in je lijf zitten, nog meer 
dan in je geheugen. Je voelt hoe kostbaar leven is, en hoeveel vrijheid waard is. 
Maar op een dag liep ik vast. Burn-out. Da’s heel gek: dan verlies je je vrijheid van binnen… 
Moeilijk uit te leggen, maar je merkt dat je geen baas meer bent in eigen lijf en geest. Na mijn 
geleidelijk herstel, heb ik me sindsdien heilig voorgenomen: dit gaat me niet meer gebeuren. Die 
vrijheid is me te kostbaar, niets is het voldoende waard om die vrijheid door hard werk of 

verplichtingen weer in te leveren. Daarom is Galaten 5 zo belangrijk voor me geworden: “Mensen, 
jullie zijn geroepen tot vrijheid!” Als een trompetstoot. Goed laten doordringen: nee je bént niet 
zomaar vrij. Dat is een moderne illusie. Want je leven is helemaal geen vrije keuze: je bent al 
enorm bepaald door je afkomst, je genen, je opvoeding, de wijk waar je woont, de cultuur waarin 
je leeft. En: mijn vrijheid is begrensd, hij mag niet ten koste van anderen gaan. Dus échte vrijheid 
is dat je vrijwillig rekening houdt met elkaar: “dien elkaar in liefde”.  Anders kunnen we niet 
samenleven.  

Vanwege dit alles, worden we steeds geróepen om vrij te zijn: “Laat je niet opnieuw een slavenjuk 
opleggen”. Dat kost moeite en inspanning. En alert blijven, want we tuinen er zo snel weer in. En 

in elke tijd betekent het weer iets anders. Actueel is natuurlijk dat er wekelijks geprotesteerd wordt 
door landgenoten die de regering als de nieuwe corona-dictatuur zijn gaan zien. Ze willen hun 
vrijheid terug! Ik snap het ergens wel. Maar ik mis er ook wat in: die betrokkenheid op de ander. 
De vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van een ander, zeker niet als het om 

mensenlevens gaat. 
Ik moest door die complot-denkers en protesteerders terugdenken aan de joodse filosoof Erich 
Fromm. In 1941 (!) schreef hij het boek “De angst voor vrijheid”. Daarin ontrafelt hij de paradox 
dat de grote individuele vrijheid in de moderne wereld hand in hand gaat met de woekering van 
autoritaire regeringen, en het verlangen van veel mensen om zich over te leveren aan ‘een sterke 
hand’… Nog altijd zeer actueel! Het is ten diepste de angst om zelf (doordachte) keuzes te maken. 
 

 “Als mensen vrij zijn om te doen wat ze willen, gaan ze meestal elkaar imiteren…” Ha heerlijk, 
humor relativeert. De moderne marketing leeft van deze kennis: wat jij hebt, wil ik ook hebben. 
Dus even overdreven: echte vrijheid is niet óók op verre wereldreizen gaan, maar de vrijheid 
nemen om gewoon lekker thuis te blijven. 
Voor mij zit het zo: vrijheid is een gevoel van binnen dat niet helemaal afhangt van de uiterlijke 
omstandigheden. Het is weerstand bieden aan alles wat mij probeert te ‘binden’: zorgen, angst, te 

grote verplichtingen, maar ook die telefoon met al zijn verleidingen. Vrijheid bereik je niet door 

muren om je heen te bouwen ter bescherming, maar door deuren te openen. Dus het heeft te 
maken met onderzoeken, blijven openstaan voor anderen en voor wat God/het leven me brengt.  
 
En het aller-aller-allerbelangrijkste: vrijheid is beseffen dat ik als mens altijd wat te kiezen heb. 
Nee, niet de omstandigheden of de ellende waarin ik terecht kom, daar heb je vaak totaal geen 
keus in. Maar wel: hoe ik daarop reageer en mee omga. Krimp ik erdoor in elkaar, of sta ik op en 

groei ik ervan? Verzuur of verziek ik, of brengt het me dichter bij God en mensen?  
Ik wens je een fijne week, waarin je elke dag minimaal 5 minuten ervaart: JA! IK BEN VRIJ ! 
Ds. Leonard van Wijk 
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6e zondag van Pasen, 9 mei 2021. Ontmoetingskerk Heerde. 

Thema: Lang leve de vrijheid? 

 

Voorganger: ds. Leonard van Wijk 
 

       
  

Bij Matt. 11: 30 “Want mijn juk is zacht en mijn last 
is licht” 

 

 
 

 
VOORAF: Heb je voorbeden/dankgebeden?  
Stuur ze met WhatsApp (of SMS) naar Leonard: 06-37230694. (Doe dit tijdig! Het kan nog tijdens 
de dienst, maar tussen ‘live in de OK’ en wat jij thuis ziet, zit een paar minuten vertraging). 
 

Orgelspel 

Welkom door ouderling, en mededelingen 
moment stilte… 
Aanvangslied: LB 275: 1, 2, 3, “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

Bemoediging en vredegroet 

voorg: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

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

allen: HEER – OP U VERTROUWEN WIJ 

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 

Amen (waarna we gaan zitten) 

Zingen LB 275: 4 en 5 
Kyriegebed 

Woord van bemoediging: Jesaja 65: 17-19 

Glorialied: LB 719: 1, 2, 4, 5. “Loof God voor de vruchten” 

Uitleg:  reageren kan via de WhatsApp op nummer 06-37230694 
- Om voorbeden aan te vragen (dankgebed ook welkom!) 
- Of om te reageren op het thema: “Lang leve de vrijheid?” 

Gebed om de Geest bij het Woord 
MOMENT VOOR DE KINDEREN: Thema: Houden van 

Bij Johannes 15: 9-17 

Lied: “Hou van alle mensen” (https://www.youtube.com/watch?v=lng_rFo0eZQ) 

Lezing: Mattheus 11: 25-30  
Zingen: LB 459:1, 2, 3, 4, 7 
Overdenking: “Lang leve de vrijheid?!” 
(en bemoei je er gerust mee via de App: 06-37230694) 
Zingen: LB 878 “Nu breekt je uittocht aan” (herhalen) 
Gebeden en gaven 

- Dankgebed en voorbeden; Acclamatie: LB 368.g 
- Stil gebed 
- Onze Vader 

Lied van de Week:  
“Zeilen op de wind van vandaag” - Annelie Franken & Yko gekozen door Irma van der Maten 
Collecte aankondiging: 
1. Kerk in Actie Noodhulp, Lichtpunten voor Syrische Vluchtelingen 

2. Collectedoel van de maand: Wycliffe Bijbelvertalers 
Slotlied: LB 800:1,3,4 
Zegen 
Allen : Amen 
    
Organist/pianist: Henk van der Maten   Kindermoment: Yvonne van der Veer 
Ouderling:     Gerard Doggen  Beamist: Henk Ottens 

Diaken:       Bart Heres   Camera:  Ben van Damme 
Lector:            Fredie van Holst  Koster:  Anneke de Vries 

https://www.youtube.com/watch?v=lng_rFo0eZQ
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Collecte Zondag 9 mei  
1e collecte: Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen 

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste 

terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote 

armoede. Door de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk om een 

nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en 

arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, 

of met het opzetten van een eigen bedrijf.  

Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder. 

 

 

2e collecte: Collectedoel v.d. maand: Wycliffe Bijbelvertalers     

Waarom Bijbelvertaalwerk? Er wachten miljoenen mensen op de Bijbel in een 
taal die ze werkelijk begrijpen. We vertalen de Bijbel omdat de Bijbel mensen 
naar Jezus Christus leidt. Als mensen de Bijbel ontvangen in hun eigen taal 
veranderen levens vaak op een bijzondere manier. Dat gunnen we iedereen. 
 

 
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 9 mei worden met een groet van ons allen gebracht naar  

mevr. Sj. Nijhof-Riddersma. 

 
Lied voor Bevrijdingsdag 
Een collega-dirigent vroeg mij ruim een jaar geleden om een lied te schrijven voor een 
Bevrijdingsconcert van zijn koor, een concert dat uitgesteld moest worden vanwege corona. 
Dat concert moet nog gaan plaatsvinden... Niemand wist toen nog dat er 

ook dit jaar, 2021, er nog geen Bevrijdingsconcerten zouden kunnen worden gehouden. 
Ik wil jullie, 75 + 1 jaar na de Bevrijding, de liedtekst meegeven. 
Hopelijk zijn we ook binnen niet al te lange tijd bevrijd van alle 
beperkingen, verdriet en eenzaamheid die de corona-crisis met zich meebracht. 
En kunnen we samen, met hart en ziel én stem, weer zingen. 

 
Dank aan God die ons bevrijd heeft 

Van de vijand, van het kwaad 
Na vijf donk're oorlogsjaren 
Kwam dan toch de dageraad 
Godzijdank, er kwam een einde 
Aan een lange, zware strijd 
Op 5 mei klonk daar de boodschap: 

Nederland is nu bevrijd! 
Dank aan God, opnieuw bevrijding 
Van een crisis, wereldwijd 
Overal was er bevreemding, 
angst en veel onzekerheid. 
 

Leer ons, God, opnieuw te kijken 

En te zien wat er toe doet 
Geef ons hoop, geef ons vertrouwen 
God, geef ons weer nieuwe moed. 
Nieuwe wegen, nieuwe kansen 
In verbinding met elkaar, 
Steeds behoedend heel uw schepping 

Rentmeester, geen eigenaar. 
Want van U is deze aarde 
U geeft leven doel en zin 
Dank voor uitzicht op uw toekomst 
Dank voor steeds een nieuw begin! 
 

 (Op mel. Ode aan die Freude – Beethoven) Henk van der Maten 7-4-2020 

 

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.  

 

 

 
 
 
 
 

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. 
 

ZWO-fietstocht Eerste Pinksterdag 

Het thema van de Pinkstercampagne van Kerk in Actie is dit jaar Feest van Hoop. Hier willen wij 

graag een bijdrage aan leveren. Op 1e Pinksterdag organiseert de werkgroep ZWO een fietstocht. 

Iedereen kan zich aanmelden en krijgt dan van ons een tijdslot tussen 11 en 14 uur. Een groepje 

mag uit 2 personen bestaan, tenzij het één huishouding betreft. De start is bij de kerk en daar willen 

we koffie/thee en cake presenteren. Ook staat de boekenkar buiten om wat te lezen uit te zoeken. 

Iedereen krijgt een goodiebag mee om onderweg zelf een rustpauze in te lassen. Ieder groepje krijgt 

1 of meer Feest van Hoop kaarten van ons, om die met een geschreven groet bij een gemeentelid 

door de bus te doen. De route zal ook door het dorp gaan, zodat iedereen de kaart kan afgeven, 

eventueel met een kleine omweg. Na afloop is er geen bijeenkomst meer. Bij het startpunt staat een 

pot voor een vrijwillige bijdrage voor ons project.  

U kunt zich vóór 19 mei opgeven bij Thea Achterhof, thea2048@gmail.com telefoon 0578-843937 

of bij Ruud Haverkamp, ruudhaverkamp@planet.nl telefoon 0578-692740.  

Kerk in actie Pinksteren 2021 - Feest van hoop 

Online kinderconcerten  
In de periode naar Pinksteren organiseert Kerk in Actie elke week een online kinderconcert. Leuk 
om samen met de club naar te kijken, of gewoon thuis.  
Familietheater over Schapen en Zo 

Beleef de sprookjesachtige familievoorstelling met liedjes, live muziek en interactie van Schapen en 
Zo mee. Kijk mee met Fars, die onder de grond woont. Daar is het donker en muf. Zijn oom Gosse 
droomt over een prachtige plek om te wonen. Daarom stuurt hij Fars op pad om op zoek te gaan. 
Zal hij die plek ooit vinden? Voor iedereen van 4 tot 100 en ouder. Bestel via de site van Kerk in 
Actie uw online ticket(s) voor deze gratis voorstelling. U kunt deze voorstelling vanaf 12 mei 

a.s. op een door u gewenst tijdstip bekijken. 

 
Liedje kindermoment afgelopen zondag 2 mei 
Door een foutje is een verkeerde versie van het liedje bij het kindermoment bij de beamist terecht 
gekomen en kon het liedje niet worden vertoond. 
Jammer, want het was een prachtig liedje…. Vandaar de link hier, dan kun je het liedje nog eens 

beluisteren.  https://youtu.be/ukD8zj6ngVY 
Geniet van de interactie tussen vader en dochter!   
Henk van der Maten 
 
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:thea2048@gmail.com
mailto:ruudhaverkamp@planet.nl
https://www.zingenindekerk.nl/concerten/feestvanhoop-schapenenzo#_blank
https://www.zingenindekerk.nl/concerten/feestvanhoop-schapenenzo#_blank
https://youtu.be/ukD8zj6ngVY
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