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      NIEUWSBRIEF 65 

 

     4 juni 2021 

   

  

   

 

 

 

‘Van U is de toekomst’ 

Het jaarthema van de Protestantse Kerk voor het kerkelijk seizoen 2021-2022 wordt: ‘Van U is de 
toekomst’. Dit thema staat centraal vanaf Startzondag (5 september) én het kerkelijk jaar dat 
daarop volgt. Essentie van het jaarthema: Je perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het 

leven staat. 
 

 “Dit thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst. 
Allereerst door Covid-19, dat de hele samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen andere 
urgente zaken. Op politiek en economisch gebied, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het 
klimaat en migratie.”  
Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk. Alles lijkt op losse schroeven te 

staan. Waar loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken 
hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: ‘Van 
U is de toekomst.’ Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet 
van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet 
worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we 
kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat 
eens alles goed zal komen.   

 
Het thema is ontleend aan de titel van de visienota. De woorden zijn afkomstig uit een bewerking 
van het Onze Vader door Huub Oosterhuis, met als titel ‘Onze Vader verborgen’. Met de visienota 
‘Van U is de toekomst’ zet de Protestantse Kerk een nieuw perspectief neer voor 
de richting die de kerk de komende jaren inslaat.  

 

De coronapandemie heeft het kerkelijk leven flink overhoop gehaald. En het zijn 
niet alleen de kerkdiensten die noodzakelijkerwijs veelal online gevolgd worden 
door mensen thuis, ook de andersoortige ontmoetingen en activiteiten zijn in het 
afgelopen jaar op rantsoen gezet. Denk aan het koffiedrinken, de 
gespreksgroepen, TOF, Youth point, het eetcafé etc.  
Als straks de samenleving weer opengaat, moeten wij als Ontmoetingskerk er 
klaar voor zijn. Mensen hebben namelijk wat te kiezen: ga ik straks weer naar de 

kerk of blijf ik de diensten online volgen. 
 
Maar wat zullen we blij zijn bij de gedachte dat we elkaar weer onbekommerd 
kunnen ontmoeten. Wat zal het fijn zijn om weer samen uit volle borst te kunnen zingen, om 
elkaar te begroeten met een handdruk, om samen weer gezellig koffie te drinken. Want dat hebben 
we gemist! Op 5 september is de startzondag. Mogelijk kunnen we dan weer elkaar ontmoeten.  
We staan op de drempel van meer mogelijkheden. Dat is een moment om te markeren. Natuurlijk 

hebben we de hoop dat het kerkelijk leven zich kan herstellen. En er is natuurlijk de blijdschap 

daarover, opluchting. Tegelijk is dit nu een moment om stil te staan en ons af te vragen hoe we na 
alles wat we meegemaakt hebben verder kunnen. Want het is niet vanzelfsprekend om klakkeloos 
verder te gaan bij waar we voor corona waren gebleven. Daarvoor is er teveel gebeurd.  
 
De vraag is nu wel hoe we verder gaan. Heeft een jaar corona veel veranderd? Moeten we ons 

herbezinnen op de vraag hoe wij in de Ontmoetingskerk gemeente willen zijn? 
Een crisis is ook een kans. Soms wordt dat erg gemakkelijk gezegd. Toch biedt het afgelopen jaar 
ons als gemeente inderdaad de mogelijkheid om eens naar onszelf te kijken. Hoe hebben we het 
gedaan? En hoe gaan we verder? Wat willen meenemen uit de crisis? En wat laten we graag 
achter? Mooie vragen. En belangrijk om hier dan ook de tijd voor te nemen.  
 
Mogelijk wilt u met de kerkenraad meedenken en heeft u tips voor ons.  

Graag reacties bij Elly Douwes of Fredie van Holst-Frölich. 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/synode-schaart-zich-achter-nieuwe-visienota-van-u-is-de-toekomst/
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Liturgie HEERDE 6 juni 2021 

 
Voorganger: ds. Gerrit Heuver 

 
‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’ 
 
BEGINNEN 
Welkom en mededelingen 
Moment van stilte en inkeer 

Aanvangslied: 215: 1, 2, 3, 7 
Bemoediging en Groet 
Gezongen Kyrië en Gloria: Lied 281:1, 2 en 3 
Ter inleiding 
Lied 281:8, 9 en 10 
Kindermoment: Johannes en Jezus: Hij moet groter worden 
We luisteren naar het lied: Groot en geweldig 

HOREN 
Gebed 
Eerste lezing: Deuteronomium 32: 8-12 

Lied ‘Die mij droeg’ 
Tweede lezing: Johannes 3: 22-30 
Lied 527 
Woorden bij het WOORD 

Lied 992 
DANKEN EN DELEN 
Gedachtenis van mevrouw Borgers-Kerkhoven en mevrouw Van Leeuwen-Slijkhuis 
We ontsteken de gedachteniskaars  
Moment stilte… 
Zingen: Gezang 14:3 (uit het liedboek voor de kerken) 

Gebeden 
Stil gebed 
Onze Vader  
Lied van de week: ‘Zegen’ (door Gospelband Seven). Gekozen door Joke en Herman van Gelder 
Inzameling van de gaven Muziek 
GAAN 

Slotlied: 840 

Zegen 
Allen: Amen 
 
Organist:  Daan Dekker    Kindermoment:  Yvonne van der Veer 
Ouderling:  Gerard Doggen   Beamist:  Chris Burger 
Diaken:    Elly Hendriks   Camera:   Ben van Damme 
Lector:         Willeke Mateman  Koster:   Gijsbert Pap 

 
Collecte zondag 6 juni  
 
1e collecte: Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken 

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, 

ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlang gruwelijk 

geweld van het Verzetsleger van de Heer laat nog steeds littekens na bij 

ontwrichte gezinnen in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda. Moeders hebben 

moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten gaan.  

De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze 

vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen. Samen werken ze aan 

verbetering. Zo vertelt Sylvia: “De zorg voor mijn acht (klein)kinderen valt me 

zwaar. Nu ik meer weet over hygiëne hebben ze minder last van diarree en 

malaria. Ook kreeg ik zaden voor soja en groenten. Nu verbouw ik gezond 

voedsel en heb ik eigen inkomsten. Ik ben nu lid van een spaargroep. Mijn 

man en ik kregen relatietherapie.” Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-

Oeganda sterker. 

2e collecte: Kerk 
 
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". 
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Bloemen  
De bloemen worden met een groet van ons allen gebracht naar de familie Norder, Terpweg 14 

(Machteldskamp). 

 
Uit de gemeente  
Mevr. J. Meijer- Visser, Emmalaan 6 (Oranjebuurt) wordt 04-06-2021 opgenomen in het 
Isalaziekenhuis, dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
  
Overleden 
Mevr. Hendrika Borgers-Kerkhoven is 30 mei op 93-jarige leeftijd overleden. De dienst van Woord 

en Gebed en de begrafenis zullen in besloten kring plaatsvinden op vrijdag 4 juni. 
Mevr. Reindina Antonia (Dinie) van Leeuwen-Slijkhuis is 3 juni op 82-jarige leeftijd overleden in het 
Isalaziekenhuis in Zwolle. Woensdag 9 juni is er van 10.30 – 11.30 uur gelegenheid tot condoleren 
in Memento Mori. De afscheidsdienst en crematie zullen daarna in besloten kring plaats vinden. 
 
Kerkdiensten 
We gaan weer langzaam opschalen wat betreft het bijwonen van de kerkdiensten. Aankomende 

zondag zijn er 30 mensen welkom, dat is exclusief de medewerkers. 

Wilt u een dienst bijwonen, dan kunt u zich opgeven bij de beheerder van het kerkgebouw: 

Marjolein Rooks/Ellen Koot via de mail koster@okheerde.nl (bij voorkeur) of tel. 

0615607046. Zij zal u beantwoorden of er nog plaats is. 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.  

 

Richtlijnen voor het bijwonen van een kerkdienst 

Alle regels zoals het RIVM voorschrijft, zijn ook van toepassing bij ons in de kerk. Als u of 

iemand binnen het gezin of huishouden koorts en/of verkoudheidsklachten heeft, moet u 
thuisblijven.  
Bij binnenkomst een mondkapje om, de handen desinfecteren, de jas mee naar binnen nemen 
en gaan zitten op een stoel of bank. De stoelen staan nu twee aan twee uit elkaar. Op de 
rugleuning van de banken kunt u zien waar u mag gaan zitten. 
Bij binnenkomst krijgt u een kaartje mee, dat u na afloop van de dienst op de stoel of bank legt 
waar u gezeten heeft.  

Tijdens de kerkdienst blijven de deuren open. Ook de buitendeur, dit i.v.m. de 

ventilatie.  
Bij het verlaten van de kerk vragen wij ook of u het mondkapje weer om doet. Denk dan ook 
aan de 1,5 m. afstand. 
 
Zingen tijdens de kerkdienst 

Tijdens de dienst mogen alleen de mensen op de eerste rij zingen. Bij het slotlied wordt u 
uitgenodigd om ingetogen mee te zingen (dus niet uit volle borst). 
 
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. 
 

Koffie-ochtend 
Op 5 juni mag de horeca binnen ook weer open. Daarom wordt u ook weer op 
woensdagmorgen 9 juni uitgenodigd voor het koffie drinken. Om 10.00 u. 

staat de koffie voor u klaar. U kunt zich opgeven bij Fredie van Holst-Frölich. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:koster@okheerde.nl
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Een tas vol vakantiepret 
Dit jaar doet onze kerk weer mee met de vakantietasjes-actie voor kinderen die het wel kunnen 
gebruiken. 

Voor meer info zie artikel in ontmoetingsblad van mei en juni. 

We hebben dit jaar als kerk 80 tasjes besteld voor de kinderen in de omgeving. We willen deze 
tasjes vullen met speelgoed, spelletjes en vrijkaartjes voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 
Maar wel met uw hulp! Wat kunt u doen: 
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. Wij willen u vragen deze spullen voor de vakantietasjes 
aan te schaffen. Denk aan: spelletjes, waterpistolen, kleurboeken, ballen, Donald Duck pockets, 
stiften/potloden, etc. We willen u wel verzoeken speelgoed te kopen wat kwalitatief goed is, zodat 

de kinderen er daadwerkelijk een zomer plezier van kunnen hebben. (Graag nieuw speelgoed, dus 
geen tweedehands spullen inleveren). 
Kunt u het speelgoed niet naar de kerk brengen, u mag ons altijd bellen. We halen het graag op. 
En het mag ook ingeleverd worden bij Elly en Peter Hendriks, Postweg 28 en bij Lidie Dijkink, 
Braamkamp 18. 
  
Mocht u liever een donatie doen, dan kan dat ook. Op de tafel in de hal zal een spaarpot komen te 

staan. Van het ingezamelde geld doen wij dan zelf de inkopen. Of u kunt het geld overmaken naar 

de diaconie met vermelding: vakantietasjes. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Elly en Peter Hendriks tel. 775110 
of Lidie Dijkink tel. 06-46670075. 
  
We hopen met elkaar als gemeente zo veel mogelijk tasjes te kunnen vullen voor deze kinderen! 

Namens de Diaconie 
 
Maaltijd van de Heer 
Zondag 13 juni is er een viering van de maaltijd van de Heer. 
 
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   tel. 694216 

predikant@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

