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      NIEUWSBRIEF 66 

 

     11 juni 2021 

   

  

   

 

 

 
 
Laten uw woorden weinig zijn. 

Spaarzaam, maar toch, er zit humor in de bijbel:  
 

 
(Wat die eend hiermee te maken heeft: geen idee. Maar eigenwijs kijkt hij wel.) In onze tijd lijkt 
eerder het omgekeerde het geval: wie heul veul woorden gebruikt om iets uit te leggen, wordt 
‘deskundige’ genoemd en dus in praatprogramma’s op TV uitgenodigd. Politici kunnen er ook wat 
van trouwens, maar daar kijken we wel doorheen met z’n allen: veelheid aan woorden, maar niks 
zeggen - bekwaam als ze zijn in het spelletje ‘geen ja en geen nee’. Grote ergernis! 
Zomaar een gesprekje tijdens het werk op de moestuin. “Die Taizé-vieringen, ik heb er niks mee. 
Eén keer geweest en nooit meer.” “Hoe dat zo?” “Ach die 10 minuten stilte, daar word ik niet goed 

van.”  
Hmm, denk ik in stilte. Verbaast me niet: jij praat zelf ook zo graag… Ik ben er wel van, die stilte 
in een viering. Ooit schreef ik een scène voor een jeugddienst, waarin iemand met veel woorden 

aan het bidden is. Maar dan onderbroken wordt door de stem van God: “Hier ben ik!”. Reactie: ”Val 
me niet in de rede Heer, ik ben aan het bidden!” 
Begrijp me goed: het is heerlijk om je hart uit te storten bij de Heer, vooral blijven doen hoor. 

Maar er is nog een vorm van gebed: wat nu, als God jóu wat te zeggen heeft? Maar dan moet je 
wel 10 minuten je mond houden en je gedachten op wolkjes laten wegdrijven – want dat praten 
gaat in ons hoofd eindeloos door hè.  “…wij weten niet wat wij in ons gebed tegen God moeten 
zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.” (Rom 8:26) 
“Onuitsprekelijke verzuchtingen” zei de oude NBG-vertaling, nog mooier. Dit dus ter troost als je 
wel eens moeite hebt met bidden. 
In de loop der tijd is het besef bij me ingedaald: wees zuinig met woorden, geef God zelf de 

ruimte. Hij weet wel hoe ik er aan toe ben, hoef ik Hem niet mee te vermoeien. Zoals kerkvader 
Augustinus zei: “Je zult God om niets anders vragen dan om God zelf.” Maar dat vinden we lastig. 
We zijn wat meer onder de indruk van “Bid en u zal gegeven worden” dan van: “Uw hemelse Vader 
weet wel wat u nodig heeft.” Wel, als smeerolie voor deze lastige boodschap helpt misschien dit 
joodse verhaaltje: 
Een visverkoper heeft een bord voor zijn winkel staan met: “Hier verse vis te koop”. 
Op een dag vraagt een klant: “Waarom heb je het woord ‘verse’ opgeschreven? Je verkoopt toch 

geen rotte vis of zo?” Je hebt gelijk! Zegt de visboer, loopt naar buiten en veegt het woord ‘verse’ 
uit. 
Later komt er een klant, die vraagt: “Waarom staat het woord ‘hier’ op je bord? Is logisch toch, dat 
je híer je vis verkoopt?” De visboer knikt, loopt naar buiten en veegt het woord ‘hier’ weg. 
Maar dan vult een andere klant in de winkel aan: “En waarom staat er ‘te koop’? Je verhuurt je vis 
niet, en je geeft ‘m ook niet gratis weg, toch?” Grommend veegt de visboer ook ‘te koop’ uit. Nu 

staat er alleen nog ‘Vis’ op het bord. Maar dan komt er een klant binnen die zich verwondert over 
dat woord ‘vis’. “Zeg visboer, dat hoef je echt niet op te schrijven hoor. Dat ruik je al van 100 
meter afstand.” Zuchtend loopt de visboer naar buiten, en veegt tenslotte ook het woord ‘vis’ weg… 
 
Ik wens je een fijne week, en ontmoetingen met mensen die met weinig woorden veel kunnen 
zeggen. Misschien wil je zelf zo’n mens zijn voor een ander? 
Ds. Leonard van Wijk 
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Liturgie HEERDE 13 juni 2021 

 
Voorganger: ds. Peter Hofland 

  
Welkom en Mededelingen 
Aanvangslied 25a Mijn ogen zijn gevestigd 
Votum en groet 
  
Kyriegebed 

Morgenlied 209 Heer Jezus, o Gij dageraad 
  
Bemoediging Hebreeën 12: 1 - 3 
Lied 391 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak: 
  
Gebed bij de opening van de Schriften 
Kindermoment 

  
Schriftlezing Johannes 4: 5 - 30 
Het gesprek tussen Jezus en een Samaritaanse vrouw bij de bron 

Lied 382: 1, 3 O alle gij dorstigen 
Preek 
Lied 42: 1, 3 Evenals een moede hinde 
Voorbeden 

Lied van de week: De steppe zal bloeien. Gekozen door Marian Nijk 
Collecte en klaarmaken van de Tafel 
  
Lied 381: 4, 5 Wie geeft het brood 
Tafelgebed en het Onze Vader 
  

Nodiging 
Tijdens het delen van brood en wijn liederen uit Taizé en/of lied 568a Ubi caritas 
Dankzegging 
Slotlied: 804 De Heer heeft naar mij omgezien 
Zegen 
  

Organist:  Theo van der Wal  Kindermoment: Yvonne van der Wal 

Ouderling:  Elly Douwes  Beamist:  Henk Ottens 
Diaken:    Bart Heres  Camera:   Chris Burger 
Lector:         Joop Wiederhold Koster:   Willeke Mateman 
 
Collecte zondag 13 juni  
 
1e collecte: Dorpskerken willen van betekenis zijn 

Zondag is de landelijke collecte voor de Protestantse Kerk bestemd voor ondersteuning van 

dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen, minder financiële middelen en het 

moeten sluiten van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp 

te zijn. Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen 

dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar 

én voor het dorp. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen 

van ervaringen en organiseert regiobijeenkomsten rond kerk- en 

leefbaarheidsvraagstukken. Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de 

Protestantse Kerk voor kleine dorpskerken. 

 
2e collecte doel van de maand: Stichting Mensenkinderen 
 

Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en 
bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand 

anders zorgt. We werken uitsluitend via kerken en lokale 
organisaties.  
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Corona, geen werk, geen vaccin, geen bijstand van de overheid, 
stijgende voedsel– en energieprijzen. Voor veel gezinnen op het 
platteland van Albanië, Armenië en Moldavië blijven de problemen zich 

maar opstapelen. 

Mensenkinderen biedt deze gezinnen de helpende hand met een 
goedkope en doeltreffende oplossing voor het voedselprobleem waar 
arme gezinnen mee worstelen: we geven hen een Veld-Vol-Voedsel 
pakket. Dit pakket bevat verschillende groentezaden en pootaardappels. 

Hiermee kunnen de gezinnen hun eigen voedsel verbouwen. Van de opbrengst kan een gezin met 
vier kinderen meer dan een jaar leven! 
 

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 zondag 13 juni worden met een groet van ons allen gebracht naar de  

dhr .W. Wolf. 
  
Uit de gemeente 

Mevr. J. Meijer-Visser verblijft in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
  
Huwelijksjubileum 
Dhr. Simon van Asperen en mevr. Alita van Asperen-Bruins Slot hopen 12 juni hun 40-jarig 
huwelijk te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 
  
Examens 2021 

Heb jij, heeft je zoon of dochter, broer of zus, kleinkind, vriend of vriendin dit jaar eindexamen 
gedaan, laat het ons even weten, zodat we als Ontmoetingskerk daar ook aandacht aan kunnen 
besteden. Uiteraard niet alleen de geslaagden, maar ook degene die nog voor een herkansing in 
aanmerking komen of gezakt zijn. Graag melden bij het centraal meldpunt, Gesien IJzerman (06 
50802687 of meldpost@okheerde.nl). 
Heb je inmiddels al bericht dat je geslaagd bent? Van harte gefeliciteerd! 
  

Kerkdiensten 
We gaan weer langzaam opschalen wat betreft het bijwonen van de kerkdiensten. Aankomende 

zondag zijn er 40 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). 
 
 
 

 
 

mailto:koster@okheerde.nl
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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 
Afgelopen woensdag was er weer een koffie-ochtend. Het was weer een 
echte ontmoeting. We hebben afgesproken dat we voorlopig om de 14 dagen 

een koffie-ochtend hebben. De volgende koffie-ontmoeting is dan op 23 juni. 
Om 10.00 u. staat de koffie voor u klaar. U kunt zich opgeven bij Fredie van 
Holst-Frölich.  
 
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. Via Stichting Leergeld hebben we 

veel adressen van kinderen die hiervoor in aanmerking komen gekregen. We kunnen daarom nog 
heel veel spullen gebruiken om 80 tasjes te vullen. 
Op zondag 13 juni staan er tafels in de hal van de kerk 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 en bij Lidie Dijkink. 
  
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 

  
Maaltijd van de Heer 
Zondag vieren we de Maaltijd van de Heer. Vanuit de gemeente is de opmerking gekomen dat er 

tijdens eerdere vieringen van de Maaltijd hoofdzakelijk een camerabeeld van het lied op de beamer 
te zien was. Men hoorde zo alleen zang en geluiden op de achtergrond. Dit vindt men jammer en 
hebben de mensen thuis veel minder beleving bij de viering. Daarom heeft het camerateam 
afgesproken om ook beelden te laten zien van gemeenteleden die langs de tafels lopen. 
 

Update van de Beroepingscommissie 

Op de advertentie voor predikant hebben we een aantal sollicitaties 

ontvangen. Als commissie hebben we de sollicitanten in de gelegenheid 

gesteld om hun sollicitatie mondeling toe te lichten en konden zo ook 

kennis met ons maken. Deze gesprekken hebben inmiddels, afgelopen 

week, plaatsgevonden.  

De commissie komt volgende week bij elkaar om de gesprekken te 

evalueren. Bij een geschikte kandidaat gaan we verder met de procedure. 

Voor vragen over het beroepingswerk kunt u contact opnemen met de 

secretaris, Bart Heres telefoon 06-55846632 of de voorzitter, Willeke Mateman telefoon 06-

12039916. 

 

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

