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      NIEUWSBRIEF 68 

 

     25 juni 2021 

   

  

   

 

 

”Op bergen en in daahalen…”  

“…en overal is God.” Hij/Zij is ook op de Ouderenafdeling van de psychiatrische inrichting. Waar we 
dit lied vaak uit volle borst zongen, begeleid door pianist Judy die vrolijk met me mee reisde naar 

de diverse locaties in de Achterhoek. In de kerk hoor ik het lied nooit meer: verbannen uit het 
Liedboek door de (heren) liturgen die ons altijd menen te moeten opvoeden in goede muziek. 
Jazeker, je hoort nu ergernis in mijn stem.  
Zo rond deze tijd worden de caravans uit hun winterslaap gehaald: want gereisd moet er worden - 
op bergen en in dalen. En we hebben natuurlijk veel in te halen na een jaar COVID. Wat wel apart 

is, dat er religieuze luikjes in ons hart en hoofd opengaan, op het moment dat we op de top van 
een berg staan uit te kijken over het landschap. We voelen ons een hele bink als mensheid. Maar 

deze weidse aanblik maakt ons nederig, want dit is groter dan wijzelf. Nietig stofje ben je eigenlijk.  
 

 
 

“… en overal is God”: daar hoef ik dus niet per sé voor op een berg te staan. Hij/Zij is overal 
aanwezig: in de drukke stad, in de stinkende fabriek, in de trein, bij jou en mij thuis, in mijn 
gewone dagelijks leven. Maar dat kost ons meer moeite om te beseffen en ervaren. Daarom 
zongen die ouderen dit lied zo graag: het ging hen om een ander ‘landschap’. Dat van de bergen 
en dalen in hun eigen leven. En het dal begon toch wel de overheersende hand te krijgen… En waar 
is God dan? Ja overal dus, maar ben je ook hier, bij mij?! Zie je mij nog Heer, de schim van wie ik 

eens was? De schaduwen worden steeds langer, ik zie de zon niet meer…  
Samen zochten we dan in zo’n viering naar het Gloriaatje: waar kun jij nog blij en dankbaar om 
zijn? “Het lekkere eten vanmiddag.”  “Als mijn dochter op bezoek komt.” “Ik kreeg een foto van 

mijn nieuwe kleinzoon.” “Ik had wat minder pijn vannacht en ik kon goed slapen.” Goed zo, toe 
maar, zo klimmen we samen de berg weer op. Weliswaar niet zo snel meer als vroeger, maar toch. 
Wat ook wel weer stom is (en reuze menselijk): we zoeken God vooral in het dal, als we het zwaar 
hebben. Dan willen we zijn hulp en troost. Maar we vergeten God vaak te danken als we ‘op de 

berg zijn, als het gewoon lekker gaat met werk en gezin en gezondheid. Ik stel daarom voor dat 
we de komende tijd niet zeuren over wat ons ontbreekt. Laten we na een zwaar COVID-jaar God 
nu elke dag op onze blote knieën danken voor alles wat we weer wél kunnen doen: zwemmen, 
sporten, terras zitten, elkaar ontmoeten, (en spoedig) elkaar omarmen, samen zingen (!), feesten. 
Ik wens je een bijzonder fijne vakantie deze zomer – op bergen en in dalen. Maar de Friese en 
Zeeuwse vlakten, het Heerderstrand of je eigen achtertuin voldoen ook prima, hoor… 
Fijne week, ds. Leonard van Wijk. 

PS: Na de diensten is er weer koffiedrinken in de OK!! Dank God! Kom je meedoen? 
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Liturgie HEERDE 27 juni 2021 

 
Voorganger: ds. J.C. Oosterwijk, Wezep 

     
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Moment stilte…. 

 

Zingen: Lied 910:1, 2, 3 'Soms groet een licht van vreugde' 

Votum en groet 

Zingen: Hemelhoog 433 'Stil, mijn ziel wees stil' 

  https://www.youtube.com/watch?v=UduhPNMY2Kg 

 

Gebed om ontferming 

Zingen: Lied 943:1, 2, 5 'God gaat zijn ongekende gang' 

Gebed om de Heilige Geest 

Kindermoment 

Zingen: ELB 448 'Je hoeft niet bang te zijn' 

 

Je hoeft niet bang te zijn al gaat de storm tekeer. 

Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. 

 

Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur rondom je leven zijn. 

 

Je hoeft niet bang te zijn al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft als jij je ogen sluit. 

  

Schriftlezing: Job 1  

Zingen: Ps 130:1, 2, 3 

Verkondiging 

Zingen: Lied 913:1, 4 'Wat de toekomst brengen moge' 

Dankgebed, Voorbeden, Onze Vader 

Lied van de week: Laat me - Stef Bos/ Miss Montreal 

Inzameling van de gaven 

Zingen: Lied 552:1, 2, 3 'Dit is een dag van zingen' 
Zegen 
  
Organist:  Maarten Westenberg Kindermoment: Willeke Mateman 
Ouderling:  Mart Meeske  Beamist:  Bart Heres 

Diaken:    Lidy Dijkink  Camera:   Ben van Damme 
Lector:         Janet Tijssen  Koster:   Berthold Koops 
 
 
 
Collecte zondag 27 juni  
 

1e collecte 
 
Schoon drinkwater-projecten in de derde wereld. 

Bij een ramp is schoon drinkwater een eerste noodzaak. Stichting 
IBOTA stuurt waterfilters naar hulpteams in diverse landen. Maar de 
nood is groot en er zijn veel meer waterfilters nodig. Het is een 
kwestie van leven of dood! 

 
 
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". 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UduhPNMY2Kg
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Bloemen  
De bloemen van zondag 27 juni gaan met een groet van ons allen naar mevr. Westenberg. 
 

Uit de gemeente 

Opgenomen en inmiddels weer thuis mevr. J de Jong-Wilhelm. 
  
Huwelijksjubileum 
Dhr. Wolter Noordman en mevr. Hannie Noordman-Peterkamp hopen 25 juni hun 45-jarig huwelijk 
te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 
 

Richtlijnen voor het bijwonen van een kerkdienst 

Vanaf zaterdag 26 juni kan in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt 
worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt.  

We mogen weer zingen! 

In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer 
mogelijk. Wel wordt er benadrukt dat ventilatie een belangrijk punt 
van aandacht blijft.  

 

Vanaf nu hoeft u zich niet meer aan te melden. Wel zal er een 
lijst liggen waarop u uw naam en telefoonnummer moet 
vermelden. 

 

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 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.  
Denk dan ook aan de 1,5 m. afstand. 

 
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 na de dienst 
Er is weer koffie na de dienst. U kunt gewoon aan tafel gaan zitten, de koffie 
wordt dan bij u gebracht. 
 
 

 
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 

mailto:fredievanholst@live.nl

