
1 
 

      NIEUWSBRIEF 67 

 

     18 juni 2021 

   

  

   

 

 
We zitten al in de derde week van juni. Dit stukje schrijf ik 
vanaf een camping in Borger. Drenthe is een mooie 
fietsprovincie. Hoe mooi is Nederland. Veel pensionado’s, 
zoals wij, genieten ervan. Maar er zijn ook veel jongeren die 

nog niet afhankelijk zijn van de schoolvakanties. Het is nu 
echt zomer. Deze weken is het heerlijk lang licht, we zitten 
’s avonds lang buiten. Dat geeft een zorgeloos gevoel. De 
teruglopende besmettingscijfers stemmen hoopvol. Steeds 
meer mensen zijn gevaccineerd. We mogen weer meer, er 
is weer perspectief. We kunnen weer vooruitkijken. Wat 

gaan we doen komende zomer? Hoe gaan we om met onze 
nieuwe vrijheid? Kunnen we het gevoel vasthouden dat het heel bijzonder is, alles wat nu weer 
mogelijk is? En kunnen we misschien ook iets vasthouden van het goede van het moeten leven 
met beperkingen? Meer rust in de week, meer oog voor wat dichtbij is, meer aandacht voor elkaar? 
Gaan we misschien straks, als we weer in de greep raken van alles wat voorheen normaal was, ook 
dingen missen van de tijd die we nu achter ons gaan laten? Laten we hierbij stilstaan, laten we het 
er met elkaar over hebben. 

We gaan ook nadenken wat we deze vakantie gaan doen. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over 
vakantie? Ik ben wat op het internet gaan googelen. De Bijbel zegt niets over vakantie, maar wel 
iets over rust houden.  

“De twaalf leerlingen kwamen weer bij Jezus terug. Ze vertelden Hem alles wat ze hadden 
gedaan en gezegd. 
31 Hij zei tegen hen: ‘Kom, we gaan naar een stille plaats, dan kunnen we een beetje uitrusten.’ 
Want er liepen zoveel mensen heen en weer dat ze niet eens de kans kregen rustig te eten. 32 Zij 

gingen de boot in en voeren weg om ergens alleen te zijn.  
 (Markus 6:31) 
 
Jezus en de discipelen zijn druk geweest met preken, onderwijzen, werken. Er is nog genoeg werk 
te doen, maar Jezus vertelt hen: ‘Rust een beetje uit’. Hij stuurt ze niet op vakantie of iets 
dergelijks. Nee, Hij neemt ze mee naar een rustige plek om even tot rust te komen en nieuwe 

kracht op te doen. De gewone taken moeten straks ook weer gewoon worden opgepakt. De rust is 
vooral bedoeld om daarna weer met nieuwe energie en kracht aan de gang te kunnen. Je mág 
rusten en ervan genieten!    
Er is absoluut niets mis met hard werken. Maar er is ook zeker niets mis met een beetje rust. 
Geniet ervan! Zoals we net in het voorbeeld al zagen met Jezus, gééft Hij je ook die rust. Hij gunt 
het je van harte en weet dat jij en ik het allemaal nodig hebben.  
 

 
Er is nog zomer 

Er is nog zomer en genoeg 

wat zou het loodzwaar 
tillen zijn wat een gezwoeg 
als iedereen niet iedereen 
terwille was als iedereen 

niet iedereen op handen droeg. 

Judith Herzberg (1992) 

 
 
Ik wens jullie een mooie week! 
Fredie van Holst-Frölich 
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Liturgie HEERDE 20 juni 2021 

 
Voorganger: ds. Leonard van Wijk 

 
1e Zondag van de zomer:  
 

 Thema: “Houvast in de storm…” 
     

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 
Moment stilte…. 
Aanvangslied: LB 275: 1, 2, 3  
Bemoediging en vredegroet 
Zingen: LB 275: 4 en 5 
Kyriegebed, besloten met: Kyrielied LB 413: 3 
Glorialied: LB 413: 1 en 2   

      
      
      

       J.M.W. Turner 1775–1851: “Snow Storm - 
Gebed om de Geest bij het Woord   Steamboat off a harbour’s mouth”) 
Moment voor de kinderen  
Lied 

 
1e Lezing: Psalm 107: 21 – 32 
Zingen: LB 107: 1 en 4 
2e Lezing: Marcus 4: 35-41 
Luisterlied: “Straks bijeen” – Anneke van Giersbergen. 
https://www.youtube.com/watch?v=qZBrY77JklI&list=PL1UzNh0AfVmQj861KuSPty36qQnzrCqda&i

ndex=24 
 
Overweging     
Zingen: LB 655:1, 2, 3, 5 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 

Onze Vader 

 
 
 
Lied van de Week: “Hallelujah” uit Händels Messiah  (keuze: Elly Hendriks) 
Door: Royal Choral Society, in de Royal Albert Hall 
 
Collecte-aankondiging 

 
Slotlied: LB 362 
Zending en Zegen 
 
Fijne zondag en dank voor het kijken. 
(Vergeet de collectes niet!) 

 
  

Organist:  Henk van der Maten Kindermoment: Irma van der Maten 
Ouderling:  Alfred van Olst  Beamist:  Hanneke Gerritsen 
Diaken:    Wim van Ommen Camera:   Erik Mateman 
Lector:         Aly Strikwerda  Koster:   Gerard Rooks 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qZBrY77JklI&list=PL1UzNh0AfVmQj861KuSPty36qQnzrCqda&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=qZBrY77JklI&list=PL1UzNh0AfVmQj861KuSPty36qQnzrCqda&index=24
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Collecte zondag 20 juni  
 

 1e collecte: Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen 

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, op zoek 

naar veiligheid en een betere toekomst. 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. Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange 

procedures. Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter 

leven. We helpen hen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs en proberen 

hen op een betere plek te krijgen. Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk 

in Actie voor opvang van gestrande vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten 

wereldwijd. 

2e collecte: Diaconie 
 
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 20 juni worden met een groet van ons allen gebracht naar mevr. J. Meijer- 
Visser. 
 
Uit de gemeente 
Mevr. J. Meijer-Visser is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

  
Huwelijksjubileum 
Dhr. Benjamin Busscher en mevr. Alie Busscher-Van der Wal hopen 24 juni hun 45-jarig huwelijk 
te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 
  
Eindexamens 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 50 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 

mailto:meldpost@okheerde.nl
mailto:koster@okheerde.nl
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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 na de dienst 
Zondag gaan we het weer proberen. Koffie na de dienst. Bij mooi weer buiten. Maar u kunt ook 
binnen aan een tafel gaan zitten. We gaan elkaar weer ontmoeten met gepaste 
afstand. 

 
Koffie-ochtend 
Aankomende woensdag 23 juni is er weer een koffie-ochtend. Om 10.00 uur 
staat de koffie voor u klaar. U kunt zich opgeven bij Fredie van Holst-Frölich.  
 
 

 
 
Elkaar ontmoeten in gebed  
  
Een vluchteling is boven alles een mens, geschapen door God en kostbaar. Een  
medemens om te zien en te ontmoeten. Juist in dit jaar waarin onze hoofden vol waren  
met problemen, is het zo belangrijk om ook bij hun verdriet stil te staan. Van 20 t/m 26  

juni is de Vluchtelingengebedsweek, aansluitend  op de Wereldvluchtelingendag op  
zondag 20 juni. Het thema is dit jaar ‘Ontmoet’. Bidt u mee? Gave helpt u op weg met  
een gebedsboekje met gebedspunten van vluchtelingen zelf. Nieuw dit jaar is het  
gezinsmoment. Dagelijks een filmpje, verhaal of quiz om kinderen te betrekken bij het   

omzien naar vluchtelingen. Hier kunt u zich aanmelden voor het gezinsmoment en/of  
het gebedsboekje (gratis) bestellen: gave.nl/gebedsboekje. 
 

 
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

