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      NIEUWSBRIEF 62 

 

     12 mei 2021 

   

  

   

 

 
 
Van Pasen tot Pinksteren (6): LEVEN IN VERWONDERING 
 
In mijn woonplaats Lochem wordt hard gewerkt aan de energie-transitie: er is gestart met de 

aanleg van het derde veld zonnepanelen. Veld 2 ligt pal naast onze rondweg. Eind van de dag reed 
ik daarlangs, en ik verwonderde mij: Huh, zie ik dat nou goed? Schapen onder de zonnepanelen?? 
 

 
 
Ik speur wat op internet, en dit blijkt een tamelijk gebruikelijke oplossing. Met grasmaaiers tussen 
de panelen is natuurlijk lastig; maar de schapen vinden er lichtvoetig hun weg. Gratis maaiers, 

mooi! 

“Alle filosofie begint met verwondering.” Want uit verwondering ga je onderzoeken, vragen stellen. 
Twee weken geleden schreef ik in de Nieuwsbrief (60) over ‘Leven in vreugde’. Ik stipte aan dat 
onze PKN-kerken in mijn ogen wat vreugdevoller mogen zijn, en ook wel wat uitbundiger in de 
vieringen. Daarop schreef Greetje Groothuis in een mail een mooie reactie: 

“Wij zijn inderdaad wat meer naar binnen gericht met onze blijdschap. We zijn opgegroeid 
in verwondering en bewondering. Verwondering omdat Hij bij ons wil zijn, en bewondering 

om alles wat Hij heeft gemaakt. Zelfs het kleine madeliefje. Daar past geen uitbundige 
blijdschap bij maar eerbied. Eerbied, niet uit angst geboren (hoewel ik van het eerste 
oorlogsjaar ben).” 

Dus: niet alleen de filosofie, ook het geloof begint bij de verwondering… 
Schoot me een oude Pinkster-herinnering te binnen. Een Godservaring? Nou ja, een Godsbesef. 
Lang geleden op een mooie meidag fietste ik op zondagmorgen na de Pinksterdienst naar mijn 
moestuin om wat zaaigoed aan te gieten (tja, gewerkt op zondag had ik daarnet toch al, dus…). 

Zomaar, onverwacht, dringt een nieuw en diep besef bij me binnen: verwondering, en verbazing, 
maar ook een gevoel van gedragen worden. Want: overal om me heen grote dikke bomen die 
groen aan het uitlopen zijn. In gedachten zie ik alle sappen in de stammen omhoog stromen. Maar 

hè? Er zit toch geen motortje in zo’n boom? Hoe werkt dat dan? En wie heeft het sein “Nu 
pompen!” gegeven, na maandenlange stilstand? En ook nog allemaal tegelijk hè. En de grassen en 
de kruiden en de struiken doen ook vrolijk mee. En wie heeft de bloemen die nu bloeien hun plek 

gewezen?? Wie heeft geroepen: “Kom op, bloeien nu!” Alles doet het vanzelf, er komt geen mens 
aan te pas…  Als er zoiets groots en geheimzinnigs buiten ons mensen om plaatsvindt – wat zal ik 
mij dan druk maken over mijn eigen leven? De Geest van alle leven draagt ons! 
“Wie van jullie kan door zich zorgen te maken, ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En 
wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze 
werken niet en weven niet. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen…” (Mattheus 6:27 
e.v.) 

Ik wens je weer een mooie week, neem de tijd om écht te kijken: dank en bewonder! 
Ds. Leonard van Wijk 
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Morgengebed op Hemelvaartsdag 2021 
 

Voorganger ds. Peter Hofland, Wezep 

Welkom en Mededelingen 
Moment van stilte 
Aanvangslied 47: 1, 2 
Votum en Groet 
Lied 47: 3 
Gebed 

Schriftlezing 
Marcus 16: 9 - 20 
Zingen lied 666 
Preek 
Zingen lied 659 
Gebed 
Collecte 

Slotlied 663 
Zegen 
 

Organist/pianist: Daan Dekker    Beamist: Bart Heres 
Ouderling:     Mart Meeske   Camera: Ben van Damme 
Diaken:       Elly Hendriks   Koster:  Gerard Rooks 
Lector:            Aly Strikwerda  

 
6e zondag van Pasen, 16 mei 2021. Ontmoetingskerk Heerde. 
 

Voorganger: ds. Leonard van Wijk 
Vooraf: Orgelspel 

Welkom en mededelingen (ouderling) 
Moment stilte… 
Aanvangslied: LB 287:1, 2, 5. “Rond het licht dat leven doet” 
Bemoediging en vredegroet: 

Jezus zei “Ik ben het levende water. Drink van Mij,  
en je krijgt nooit meer dorst.” Daarom:  

Onze hulp komt van de Heer onze God, 

die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die niet loslaat wat zijn hand begon. 
Zijn Genade voor jou, en vrede van Christus onze Heer, 
Zijn Geest schenkt ons kracht, elke ademhaling – Amen 

Inleidend woord bij de dienst 
Kyriegebed 
Woord van bemoediging: Psalm 25: 4 - 6. 

“Maak mij Heer, met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan.  
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij. 
Want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer. 
Denk aan uw barmhartigheid Heer,  
aan uw liefde door de eeuwen heen.” 

Gloria-lied: LB 653: 1, 3, 7. “U kennen, uit en tot U leven”.  

Gebed bij de opening van de Schrift  
Moment voor de kinderen door Yvonne: “Een proefje met water…” 

Afgesloten met filmpje: “Levend water, verfrissend vrij”  
Schriftlezing: Johannes 4: 1 - 14  
Lied LB 837: 1, 3, 4. “Iedereen zoekt U, jong of oud” 
Schriftlezing: Johannes 4: 15 – 30  
Overweging 

Meezingen of luisteren: LB 880 “Het leven op aarde is vreugde en rijkdom” 
Dankgebed en voorbeden; Gezongen acclamatie: LB 895 “Wij gaan de nacht door, het duister” 
Lied van de week: (Anja Bakker) "For the beauty of the earth"  
Aankondiging Collecte: 1. Evangelisatiecommissie, Elisabethbode   2. Diaconie 
Slotlied 650: 1, 2, 3, 4, 7. ”De aarde is vervuld van goedertierenheid” 
Uitzending en Zegen  
 

Orgelspel 
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Dank voor het kijken, fijne zondag, en vergeet de collectes niet! 
    
Organist/pianist: Daan Dekker     Kindermoment: Yvonne van der Wal 

Ouderling:     Sarah Smit    Beamist:  Hanneke Gerritsen 

Diaken:       Wim van Ommen   Camera:   Chris Burger 
Lector:            Annemieke van de Weerdhof  Koster:   Gerard Rooks 
 
 
Collecte Donderdag 13 mei  
 
collecte: Mercy Ships 

Mercy Ships is een internationale medische hulporganisatie die sinds 
1978 kansarme mensen - ongeacht leeftijd, ras, geslacht of religie - in 
de allerarmste ontwikkelingslanden voorziet van gratis medische zorg 
en ontwikkelingsprojecten. Dit doet Mercy Ships met behulp van de 
Africa Mercy, ’s werelds grootste particuliere ziekenhuisschip. Aan boord 
zetten chirurgen, artsen en verpleegkundigen zich belangeloos in voor 
operaties ter correctie van gespleten lippen, tumoren, oogkwalen, 

fistels, liesbreuken en ernstig vergroeide benen bij kinderen. Naast de 

medici werken aan boord honderden gemotiveerde professionals, 
zonder één cent te ontvangen, aan een fantastische uitdaging: mensen 

die afgeschreven waren krijgen een nieuw gezicht, een identiteit en een nieuw leven. 
 
Collecte Zondag 16 mei  

 
1e collecte: Evangelisatiecommissie (Elisabethbode)       

De evangelisatiecommissie houdt zich bezig met de 
verspreiding van de Elisabeth Bode Daarnaast wordt in 
interkerkelijk verband in de zomermaanden een aantal 
openluchtdiensten georganiseerd op de Koerberg. 
 

 
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 Hemelvaartsdag worden met een groet van ons allen gebracht naar mevr. B. 
Olthuis-Oosting. 
De bloemen van zondag 16 mei worden met een groet van ons allen gebracht naar mevr. J. 

Voerman-Bijsterbosch. 

  
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. 
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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. 

 

Simara met Kids Crew en Elly Zuiderveld 

Deze enthousiaste zangcombinatie houdt van dansen en zingen. Ze willen graag andere kinderen 

door hun toffe nummers laten horen dat God groot is en dat het gaaf is om voor Hem te zingen! 

Luister naar mooie luisterliedjes, maar ook nummers waar je lekker op kunt mee dansen! Doen jullie 

mee? Bestel via de site van Kerk in Actie uw online ticket(s) voor dit gratis concert. U kunt het 

concert vanaf 19 mei a.s. op een door u gewenst tijdstip bekijken. 

 
 
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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