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Deze beamerpresentatie is bedoeld voor 
persoonlijk gebruik om onze kerkdienst mee te 
beleven.

Deze presentatie, of delen ervan, mogen niet 
worden verspreid of gebruikt voor andere 
doeleinden, zonder schriftelijke goedkeuring vooraf 
van de Ontmoetingskerk te Heerde.
Op liederen en teksten kunnen auteursrechten van 
toepassing zijn van schrijvers of componisten.
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1e zondag van de zomer

Voorganger: ds. Leonard van Wijk
Organist: Henk van der Maten 

Lector: Aly Strikwerda
Kindermoment: Irma van der Maten                                                                                             

Beamist: Hanneke Gerritsen                                                                                                          
Camera: Erik Mateman                                                                                                         
Koster: Gerard Rooks



( J.M.W. Turner 1775–1851: “Snow Storm – Steamboat off a harbour’s mouth”)

Thema: “Houvast in de storm…”



Welkom en mededelingen





Zingen: Lied 275: 1, 2, 3



Zingen: Lied 275: 1, 2, 3



Zingen: Lied 275: 1, 2, 3



Bemoediging en vredegroet

Onze hulp is in de naam van de Heer,
Die hemel en aarde en mensen gemaakt heeft,
Niets of niemand laat Hij vallen uit zijn hand.

Ik groet jou met vrede: in de naam van God die 
het leven schept.

In de naam van de Verlosser die het leven 
liefheeft.

In de naam van de Geest, die het levensvuur is. 
Amen



Zingen: Lied 275: 4, 5



Zingen: Lied 275: 4, 5



Kyriëgebed



Zingen: Lied 413: 3



Zingen: Lied 413: 3



Zingen: Lied 413: 1, 2



Zingen: Lied 413: 1, 2



Zingen: Lied 413: 1, 2



Zingen: Lied 413: 1, 2



Gebed om de Geest 

bij het Woord 





Het verhaal van een muis……





































Kinderlied: “Storm op zee”



Schriftlezing: Psalm 107: 21-32

21Laten zij de HEER loven om zijn trouw,
om zijn wonderen aan mensen verricht,
22laten zij hem dankoffers brengen,
juichend zijn daden bezingen.
23Soms daalden zij af naar zee,
gingen scheep en bevoeren het wijde water,
24ze zagen de daden van de HEER,
zijn wonderen op de oceaan.
25Hij sprak en ontketende storm,
hoog zweepte hij de golven op.
26Zij stegen tot aan de hemel, vielen neer in 
de diepte,
hun maag keerde om van ellende,



Schriftlezing: Psalm 107: 21-32

27ze tolden en tuimelden als dronkaards,
alle kennis baatte hun niets.
28Ze riepen in hun angst tot de HEER –
hij leidde hen weg uit vele gevaren,
29hij bracht de storm tot zwijgen,
de golven gingen liggen.
30Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam,
hij bracht hen naar een veilige haven.
31Laten zij de HEER loven om zijn trouw,
om zijn wonderen aan mensen verricht,
32hem hoog verheffen als het volk bijeen is,
hem loven in de kring van de oudsten.



Zingen: Lied 107: 1, 4 



Zingen: Lied 107: 1, 4 



Zingen: Lied 107: 1, 4



Zingen: Lied 107: 1, 4



Schriftlezing: Marcus 4: 35 - 41

Aan het eind van die dag, toen het avond was 
geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het 
meer oversteken.’ Ze stuurden de menigte 
weg en namen hem mee in de boot waarin hij 
al zat, en voeren samen met de andere boten 
het meer op. Er stak een hevige storm op en 
de golven beukten tegen de boot, zodat die 
vol water kwam te staan. Maar hij lag achter 
in de boot op een kussen te slapen. Ze 
maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan 
het u niet schelen dat we vergaan?’



Schriftlezing: Marcus 4: 35 - 41

Toen hij wakker geworden was, sprak hij de 
wind bestraffend toe en zei tegen het meer: 
‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het 
meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen 
hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? 
Geloven jullie nog steeds niet?’ Ze werden 
bevangen door grote schrik en zeiden tegen 
elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en 
het meer hem gehoorzamen?’



Luisterlied: “Straks bijeen” – Anneke van Giersbergen



Overweging





Zingen: Lied 655: 1, 2, 3, 5 



Zingen: Lied 655: 1, 2, 3, 5 



Zingen: Lied 655: 1, 2, 3, 5 



Zingen: Lied 655: 1, 2, 3, 5



Dankgebed en 

voorbeden



Lied van de week

“Hallelujah” 

uit Händels Messiah,

Door: Royal Choral Society, 

in de Royal Albert Hall

gekozen door Elly Hendriks:

“Dit lied zweept mij op als het soms 
wat lastig is. 

Ik vind de muziek en de woorden prachtig.
God prijzen in en door alles heen maakt mij blij. 
Ik hoop dat het voor anderen ook zo mag zijn.”



Lied van de week: “Hallelujah uit Händels Messiah”  



Inzameling van de gaven

1e Collecte: Griekenland – Opvang                  
voor gestrande vluchtelingen
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen 
over de hele wereld op de vlucht. 
Mensen uit Syrië, Afghanistan en 
Iran komen via Turkije terecht in Griekse 
vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele tenten, 
en er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en 
sanitaire voorzieningen. Met uw bijdrage steunt u het 
werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande 
vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd.

2e Collecte: Diaconie
Maak uw gift over op NL54RABO 0326539301 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde onder 

vermelding van het doel van de week of met behulp van 

de Scipio app. 



Gezegend verder



Zingen: Lied 362: 1, 2, 3



Zingen: Lied 362: 1, 2, 3



Zingen: Lied 362: 1, 2, 3



Zingen: Lied 362: 1, 2, 3



Zingen: Lied 362: 1, 2, 3



Zingen: Lied 362: 1, 2, 3





Inzameling van de gaven

1e Collecte: Griekenland – Opvang                  
voor gestrande vluchtelingen
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen 
over de hele wereld op de vlucht. 
Mensen uit Syrië, Afghanistan en 
Iran komen via Turkije terecht in Griekse 
vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele tenten, 
en er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en 
sanitaire voorzieningen. Met uw bijdrage steunt u het 
werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande 
vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd.

2e Collecte: Diaconie
Maak uw gift over op NL54RABO 0326539301 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde onder 

vermelding van het doel van de week of met behulp van 

de Scipio app. 



Na afloop van de dienst is er koffie, 
thee en limonade


