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Pinksterfeest, 23 mei 2021. Ontmoetingskerk Heerde. 

 
Van Pasen tot Pinksteren (7): Rijmt Geest op feest…? 
Komende zondag is het Pinksteren. In gesprekken viel me de laatste weken op: juist heel trouwe 
en zeer meelevende PKN’ers hebben nogal eens moeite met dat Feest, én met de Heilige Geest. 
Daar zijn redenen voor: de evangelische en de Pinkster-kerken lijken de Geest gekaapt te hebben. 

Die handjes in de lucht en de tongentaal, ja dat vinden we niet wat… Maar ook diepgaander: “Ik 
geloof gewoon in God, en Jezus daar kan ik ook wel wat mee. Maar dan nog die Geest?” Eigenlijk is 
dit het probleem van de Drie-Eenheid (Drievuldigheid vind ik mooier). Had het nou bij een Twee-

Eenheid gehouden, of bij: Jezus is de weg naar de Ene God. Maar ik denk dat wij moderne mensen 
ook graag de controle willen houden. En als ik me overgeef aan de Geest, tja… waar kom ik dan 
terecht? Ik zeg modern, maar we zijn in goed en oud gezelschap: de kerkgeschiedenis 
samenvattend kun je zeggen dat de Rooms-katholieke Kerk de Geest heeft opgesloten in de 

rituelen, en de protestanten hebben de Geest binnen het vierkant van Het Woord geperst (daarom 
zijn onze kerken kale preekschuren). Want als je de Geest teveel de ruimte geeft, dat is dynamiet, 
dan weet je dus niet wat er gebeurt.  
Totdat ik deze week met een groepje kinderen in de kerk ging schilderen om het kale Feest op te 
luisteren met een enorme Pinksterversiering, (kijk zondag maar!). In gesprek met hen viel me op 
dat zij veel minder problematisch over dit Feest doen… “God komt in je hart, en daar word je een 

lief en goed mens van. En Hij helpt je”. In alle eenvoud. Het raakte me, en deed me hieraan 
denken: 

“Geest van God, zo vol van liefde, vul mijn hart en ziel met jou. 
 Leid mijn leven naar het wonder, Geest van liefde, sterk en trouw. 
 Als een moeder mij omhelzend, een omarming dag en nacht, 
 Zo voed jij me met je lichaam, vormt me door je zorg en kracht. 

 Als een vader mij beschermend, breng je inzicht, harmonie; 

 En je zet me op je schouders, zodat ik de wereld zie. 
 Lieve vriend, door jouw nabijheid, voel ik liefde diep in mij. 
 Jij sterkt mij met jouw belofte, vrede, troost en rust geef jij.” (Liedboek 685:1 - 4) 

Overigens: ik denk dat dit lied niet toevallig door een vrouw is geschreven, én door een vrouw is 
vertaald. Iets te zwart-wit, maar toch: mannen willen snappen, vrouwen voelen gewoon. Dit werd 
ook geuit door met name de vrouwen met wie ik in gesprek was over Pinksteren: “Als ik echt door 
iets geraakt wordt, dát is voor mij de Geest”.  

 
 

 
En waarom nou nog dit plaatje 
erbij? Omdat Pinksteren ook het 
feest is van de veelkleurigheid. 

De Geest wordt aan állen 
gegeven. Dan krijg je geen 

eenheidsworst, maar een rijke 
schakering aan geloofskleuren. 
Die elkaar aanvullen, en alleen 
samen het complete beeld 
kunnen vormen. Dus, rijmt 

Geest op Feest? Wat mij betreft 
wel. We vieren dat God 
‘democratisch is geworden’: 
met ieder van ons gaat Zijn 
Grote Verhaal verder! Ik wens 
je vrolijke dagen.  

Ds. Leonard van Wijk 
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23 mei 2021, Pinksterfeest. Ontmoetingskerk Heerde 
 Thema: De vruchten van de Geest 
 

Voorganger: ds. Leonard van Wijk 

Meegedacht hebben: Tjaarke Eising, Willy Jansen, Peter & Elly Hendriks 
 
Vooraf: Orgelspel 
Welkom en mededelingen  
Moment stilte… 
Intochtslied: Opwekking 343 “Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart” 
(door gelegenheidskwartet, maar zing thuis lekker mee) 

Bemoediging en vredegroet 
Inleidend woord bij de dienst: aandacht voor het super-Pinkster-Feest-schilderij 
(gemaakt door: Marije, Suzanne, Marith, Edith, Jorrit, Saar, Fenna, Maja, Silke) 
De liturgische bloemschikking: uitleg  
(gemaakt door Anja Bakker, Irma van der Maten en Mart Meeske) 
Gezongen Kyriegebed: LB 681 Veni Sancte Spiritus (Taizé)  
Tijdens dit lied worden de kaarsen in het bloemstuk ontstoken. 

Glorialied: “Geest van hierboven leer ons geloven” 

Stef Bos en Jongerenkoor Samen Op Weg 
Kindermoment door Irma: Paulus schrijft een brief… 
Afgesloten met: “Liefde Blijdschap Vrede” Opwekking Kids 70. 
1e Lezing: Handelingen 2:1-8 
Gelegenheidskwartet zingt: Peace like a river (in Engels en Ned.)  

(arrangement en vertaling: Henk van der Maten) 
2e Lezing: Galaten 5:13-17, en v.22-23 
Zingen: LB 841: 1, 2 ,4. “Wat zijn de goede vruchten” 
Overweging: De vruchten van de Geest 
Lied ná de Overweging: Sela “Als een vuur van binnen” 
Dankgebed en voorbeden, ingestemd met: LB 333 “Kom, Geest van God” 4-stemmig 
Lied van de week: “Heer uw licht en uw liefde schijnen” Opwekking 334 keuze: Alfred van Olst 

Collecte-aankondiging: 1. Samen in actie tegen corona 
Slotlied: LB 791: 1, 2 , 5 ,6 “Liefde, eenmaal uitgesproken” 
Zending en zegen 
(gezongen Amen) 

    
Organist/pianist: Henk van der Maten   Kindermoment: Irma van der Maten 
Ouderling:     Alfred van Olst   Beamist:  Bart Heres 

Diaken:       Chris Burger    Camera:   Erik Mateman 
Lector:            Murielle Stijf    Koster:   Paul Dijkink 
Gelegenheidskwartet: Bea Pap, Yvonne en Theo van der Wal, Berthold Koops 
 
Bloemschikking Pinksteren. 
De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. 

Het oude is afgedaan.  
De gaven van de Geest zijn: Liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  
Deze vruchten van de Geest bevorderen een levenshouding die verbindt en vertrouwen geeft. Er is 
geen wet die daar iets tegen heeft.  
De verschillende gaven worden in de schikking verbeeld door de negen verschillende bloemen en 
negen kaarsen. Voor elke gave één. 

 
Collecte zondag 23 mei (gewijzigde collecte, er is deze zondag maar één collecte) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



3 
 

Samen in actie tegen corona 
De coronaramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien, en maakt schokkend 
duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. Samen met kerken wereldwijd en samen met 

u staat Kerk in Actie al langer op tegen corona. Nu slaan we ook als samenwerkende 

hulporganisaties de handen ineen met de Giro555-actie ‘Samen in actie tegen corona’. Allereerst 
voor India maar ook voor omringende landen. Er zijn grote zorgen over Nepal. Doe mee en kom 
met ons in actie! Laten we er samen voor zorgen dat iedereen, op tijd beschermd is tegen corona, 
ook mensen in kwetsbare landen. 
Hulp voor coronaslachtoffers 
Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische noodhulp aan 
coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan zuurstof en zorgverleners hebben beschermende kleding en 
goede vaccinatiematerialen nodig. 
Wat doet Kerk in Actie? 
Kerk in Actie is een van de elf deelnemende samenwerkende organisaties in deze actie. Met het 
opgehaalde geld kan Kerk in Actie hulp bieden in India en omringende landen. Het geld wordt door 
Kerk in Actie onder andere besteed aan het verstrekken van medische en zuurstof-voorraden, het 
opzetten van vaccinatiecentra met behulp van ziekenhuisnetwerken van verschillende kerken en 

organisaties en opleidingen voor gezondheidswerkers over vaccinaties en COVID-zorg. Een derde 

van het geld gaat naar COVAX, zodat zij COVID-19-vaccins voor iedereen beschikbaar kunnen 
maken. 
Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland, in India, Nepal, Bangladesh en Pakistan. 
Verdubbelingsactie  
Geef gul want de problemen in India en de omliggende landen zijn groot. De werkgroep ZWO heeft 

toegezegd uw bijdrage te verdubbelen. 
 
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 Pinksteren worden met een groet van ons allen gebracht naar mevr. V.P. Norder 

en naar mevr. G.M. Boot-Dekker en mevr. W. Eigeman-Boiten. 
 
Uit de gemeente: Op 17 mei is overleden mw. Mies (Wilhelmina) Wolf-Steenwoerd, op de leeftijd 
van 85 jaar. Zij was 55 jaar gehuwd met dhr. Willem Wolf. Hij is een maand geleden net zelf 

verhuisd naar Hofje Wendakker. De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden op zaterdag 22 mei 
om 15.00 uur, op begraafplaats Engelmanskamp.  
Meeleven: Dan is al geruime tijd onder behandeling wegens een lastige vorm van kanker: Elske, 

dochter van Akky en Andre Marskamp. (Op verzoek van Akky plaats ik dit bericht). 
 
Het zingen in de diensten 
We gaan de goede kant op met corona. Dat is natuurlijk heel verheugend. Maar we hebben ook 
geconstateerd (tijdens de Kerkenraadsvergadering afgelopen woensdag) dat we daardoor ook 
minder scherp worden. In de laatste vieringen werd er steeds geestdriftiger meegezongen door 

allen (mea culpa – LvW). Daarom weer even wakker geworden: in principe zingt alleen een groepje 
van pakweg 4 mensen die vooraan zitten. Komende zondag is dat een makkie: dan hebben we een 
gelegenheidskwartet, dat ook 4-stemmig zal zingen. We moeten het vervelende beleid nog even 
‘uitzingen’… 
Ds. Leonard van Wijk 
 
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. 

 

mailto:koster@okheerde.nl
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ZWO-fietstocht Eerste Pinksterdag en Feest van Hoop kaarten. 

Voor de fietstocht op eerste Pinksterdag hebben zich 17 personen aangemeld. Mocht u nog mee 

willen doen, dan kunt u zich tussen 12.00 en 12.30 uur melden op het terrein van de kerk. Bij het 

startpunt staat een pot voor een vrijwillige gift voor ons project.  

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

graag een bijdrage aan leveren. Ieder fietsgroepje krijgt een aantal Feest van Hoop kaarten van 

ons, om die met een geschreven groet bij een gemeentelid door de bus te doen.  

Omdat er meer dan 100 adressen zijn, willen we ook de mensen die de kerkdienst bezoeken, vragen 

om een paar kaarten te schrijven en rond te brengen. Neemt u even een pen mee? Alvast bedankt 

voor uw medewerking. 

 

“Ondermaats geloven”  

Op 1e Pinksterdag is iedereen van harte uitgenodigd om in de gezamenlijke avonddienst van de 

kerken van Heerde te vieren dat de Heilige Geest is 

uitgestort op deze aarde. Het thema van deze dienst is 

“Ondermaats geloven”. De predikanten ds. G.J. Röben en 

ds. J.M. Weststrate nemen ons tijdens de dienst graag in 

dit thema mee. Deze Pinkstersamenkomst wordt 

gehouden in de Johanneskerk aan de Dorpsstraat en 

begint om 19.00 uur.  

 

Door de coronapandemie kon de gezamenlijke Pinksterdienst vorig jaar helaas niet doorgaan. Wij 

zijn zeer verheugd dat wij de uitstorting van de Heilige Geest dit jaar weer als gezamenlijke kerken 

in Heerde mogen vieren.  

 

De dienst is voor iedereen te volgen (en later terug te kijken) via het YouTube kanaal van de 

Hervormde Gemeente Heerde. Vanwege de huidige coronamaatregelen kunnen er dit jaar een 

beperkt aantal bezoekers in de Johanneskerk aanwezig zijn. Daarin worden de richtlijnen van de 

overheid gevolgd.  

Voor het bijwonen van de dienst is aanmelding mogelijk tot vrijdagavond 21 mei 2021, 20.00 uur. 

Opgeven kan via opgave@hervormdheerde.nl. Zie hiertoe eventueel ook de website van de 

Johanneskerk of - wanneer opgave via internet niet mogelijk is - via tel.nr. 0578-691050. Draag bij 

het binnenkomen en verlaten van de kerk een mondkapje. Als je op je plek zit, mag het mondkapje 

af. 

 

De muzikale medewerking (piano en zang) tijdens de dienst zal worden verzorgd door Sanne van 

Asselt en Steven Kok. Zij zullen uit de diverse liedbundels zoals Opwekking, de Evangelische 

Liedbundel, het Nieuwe Liedboek en Hemelhoog een aantal Pinksterliederen voor ons zingen. Er is 

tevens passend orgelspel door Bert Gelderman. 

 

De collecte tijdens de Pinksterdienst is deze keer bestemd voor de kerkdiensten voor de bewoners 

van Stichting Philadelphia. Deze interkerkelijke diensten worden éen keer in maand op 

zondagmiddag in de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat gehouden. De predikanten van de 

kerken in Heerde gaan voor tijdens deze diensten. Tevens wordt er daarbij muzikale medewerking 

verzorgd door veelal een trompettist of een dwarsfluitist. Deze kerkdiensten wil men graag na de 

coronaperiode weer gaan oppakken. Wij bevelen deze collecte van harte bij iedereen aan!  

 

We hopen je op 1e Pinksterdag digitaal via YouTube of in de Johanneskerk te mogen begroeten. 

 

Herinnering: de VakantieTasjes Actie 
Op zondag 6 en 13 juni zullen er tafels in de hal van de kerk staan waarop de spullen voor de 

vakantietasjes ingeleverd mogen worden.  
 
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 

https://www.youtube.com/channel/UCQwUMb17f3F1LP_LgQ2rG2A
https://www.youtube.com/channel/UCQwUMb17f3F1LP_LgQ2rG2A
mailto:opgave@hervormdheerde.nl
predikant@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

