
Ontmoetingskerk, 
Heerde

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.



Zondag
11 Juli 2021

Overstap viering
Sander van der Veer, Merel Dalhuisen, 
Christa van Dongen en Maja van Leeuwen

Voorganger : ds. Leonard van Wijk
Organist : Henk van der maten
Koster : Paul Dijkink
Kindermoment : Yvonne van der Wal
En vele anderen



OM TE BEGINNEN

Welkom en Mededelingen 

Moment Stilte

Zingen “Bijeengeroepen uit onze huizen” 

Bemoediging en vredegroet

Sander, Merel, Christa en Maja steken hun 

doopkaars aan

Zingen lied 288:1 (2x)

“Gloriaatje” Waar ben jij dankbaar voor/blij mee?

Video : Glorialied: “Mooi hier” – Trinity.



“Bijeengeroepen uit onze huizen” :1,2 (Mel- LB 675)

Bijeengeroepen, uit onze huizen,
elk met zijn eigen levenslied
zijn wij gekomen, om weer te dromen
van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen, van alle dingen,
roepen uit donker, roepen om leven 
roepen om licht om Gods woorden te zien.
God zal ons horen, Hij schenkt het leven,.
Hij zal ons vragen, antwoord te geven,
samen te leven in zijn gloria.



“Bijeengeroepen uit onze huizen” :1,2 (Mel- LB 675)

Bijeengekomen, woord in ons midden,
Samen zijn wij hier in Gods huis.
Kleinen en groten, niemand verstoten:
Voor wie God zoekt is hier een thuis.
Bidden en danken, stilte en klanken,
Met elkaar delen, één zijn met velen,
En zingen keer op keer: Jezus is Heer.
Jong en oud samen, zingen nu ‘amen’.
God in ons midden: verhoor ons bidden.
Heel uw gemeente zingt: Halleluja!

Bemoediging en vredegroet





Sander, Merel, Christa en Maja 
steken hun doopkaars aan.



liedboek 288 : 1 (2x)



liedboek 288 : 1 (2x)



“Gloriaatje”… 
Waar ben jij dankbaar voor / blij mee?







DE OVERSTAP van Sander, Merel, 
Christa, Maja.

- De ouders vertellen…
Ondertussen zien we foto’s.
Afgesloten met: een filmpje gemaakt 
namens alle ouders door Karen

- Leonard: Gods zegen voor de 
overstappers.

- Yvonne vd Wal : overhandigt een cadeau 
namens de kerk.





!

Natuurlijk zijn er dingen om voorzichtig mee te zijn:
dat superhoge klimrek, de instap in de trein,
het randje van het zwembad, die hele grote hond,
de flessen uit het kastje, iets eten van de grond…

Soms ben je té voorzichtig. Dat hoeft nou ook weer niet.
Je mag gerust vertrouwen op iets dat je niet ziet:
een kracht bij jou vanbinnen, een soort van batterij.
Als jij durft te beginnen, dan komt die krachtbron vrij:



!

Je dúrft over de drempel, je komt voor iemand op,
je drukt je eigen stempel, je zegt op tijd ‘ik stop’,
je gaat met iemand praten, je doet die eerste stap.
En durf je te beginnen, dan loopt het best goed af!

Vertrouw maar op die power en kom tot het besef:
die kracht heb je gekregen, dus toe maar, heb ’t lef!
Je lef, je batterijtje, je hart raakt echt niet op.
Maar leg het wel te laden aan ’t grote hart van God





“Overstaplied” : 1,2,3,4,5 (Mel LB 801)

1. Met de wereld aan je voeten
horizon als nieuw terrein,
zet je stappen, proef je ’t leven –
alles groots en niets te klein.

2. Met je koffer als je wapen,
Volgepakt met levenslust,
Stap je voort op stoute schoenen
Door de landen, heel gerust.



“Overstaplied” : 1,2,3,4,5 (Mel LB 801)

3. Soms ook tastend, zoekend, vragend:
Wat is waarheid? Wat is goed?
In je hand je trouwe knuffel,
of een vuist vol goede moed.

4. Als de regen en als zonlicht
Gaat God met jou, ongekend.
Vol verlangen, hoop, verwachting
Waar je zit of staat of rent.



“Overstaplied” : 1,2,3,4,5 (Mel LB 801)

5. Nu tel jij hier echt voor vol mee,
Ga met God, wij schenken jou
Aan een toekomst vol van dromen,
Aan het leven, hemelsblauw.

Gebed om het licht van Gods Geest bij de bijbellezing. 

-Lezing: Gideon en De val van Jericho. (Karel Eykman)
Bewerking van Richteren 6.









liedboek 249 :1,2,3



liedboek 249 :1,2,3



liedboek 249 :1,2,3



liedboek 249 :1,2,3



liedboek 249 :1,2,3



liedboek 249 :1,2,3



liedboek 249 :1,2,3

Overdenking: wat moet je nou met dat Jericho-verhaal??









Gedachtenis van 
Coby Buitenhuis – Steenwoerd.

- We gaan staan

- de kaars wordt voor haar ontstoken en  
haar naam wordt bijgeschreven in het 
gedachtenisboek

- Zingen: “Veilig in Jezus’ armen”





Ref.

Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.





GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden

- stil gebed

Onze Vader: gezongen, LB 1006.

Collecte: 

1. Pioniersplek De Hezenberg

2. Holy Land Institute fort he Deaf

(De organist speelt 1 minuutje zodat u digitaal 

kunt overmaken met Scipio of anderszins)

Slot Lied 419:1,2,3





Gezongen “Onze Vader” lied 1006



Gezongen “Onze Vader” lied 1006



Gezongen “Onze Vader” lied 1006



Gezongen “Onze Vader” lied 1006



Gezongen “Onze Vader” lied 1006



Gezongen “Onze Vader” lied 1006



Gezongen “Onze Vader” lied 1006





Collecte
1e Collecte:

2e Collecte  



Lied  419 : 1,2,3 



Lied  419 : 1,2,3 



Lied  419 : 1,2,3

Zending en zegen





Collecte
1e Collecte:

2e Collecte  


