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      NIEUWSBRIEF 69 

 

     2 juli 2021 

   

  

   

 

 

 

 

Onderstaand artikel stond in de online Petrus nieuwsbrief. Leuk om met u te delen. Wie 

de schrijver van dit artikel is, stond er niet bij. 
 
 

De collectezak:  
een zak voor anonieme 

aalmoezen 
 
 
 
 
 

Geld moet rollen, maar niet over de kerkvloer. Daarom is de collectezak een onmisbaar voorwerp 
in menig protestantse kerk. 
 
Je ziet ‘m zo voor je. Een zware stoffen zak in stemmig zwart, rood, groen of blauw met twee 
houten handvatten. Of zo’n superhandige met welgeteld drie handvatten om het doorgeven te 
vergemakkelijken en de kans te verkleinen op onhandige doorgeefpogingen met de buren. 
In de eerste protestantse kerken werd het ophalen van de collecte gezien als iets waardigs. Dat 

was dus niet bestemd voor het gepeupel in de kerkzaal. Diakenen waren vanuit hun waardige ambt 
bevoegd én verplicht om de collecte binnen te halen. En dat binnenhalen was hard nodig. 
Aanvankelijk stond er in protestantse kerken een collectebusje bij de uitgang. Daar konden mensen 

zelf hun gaven aan toevertrouwen. Dit leverde in veel kerken echter niet zo veel op. 
 
Onbespied 
Diakenen kwamen op een lumineus idee: wat als ze kerkgangers al tijdens de dienst gelegenheid 

gaven om rijkelijk te delen van hun overvloed? Een pragmatische oplossing, want zo was er geen 
ontsnappingsmogelijkheid meer.  
Aanvankelijk werden de gaven – net als bij de katholieken – ingezameld met een open schaal die 
de gemeenteleden zelf doorgaven. Dat viel uiteindelijk alleen niet in goede aarde bij de 
calvinistische kerkgangers. Zij zagen geldzaken als persoonlijke kwesties. Bovendien was hun 
traditie er een van soberheid: méér geld geven dan anderen zou kunnen worden opgevat als te 

koop lopen met je rijkdom. 
Kerkgangers voelden zich dus al snel beschaamd om hun geld - of het gebrek daaraan - open en 
bloot en in het volle zicht van hun buren in de kerkbank ten toon te spreiden. De oplossing: een 
geldzak om het geld onbespied in te kunnen doen. 
Er kwamen zakken met korte handvatten, die de kerkgangers zelf konden doorgeven. En er 
kwamen collectezakken aan lange stokken waarmee diakenen en collectanten – met witte 

handschoentjes aan om splinters te voorkomen – de rijen langs konden gaan.  

 
Vandaag de dag gebruiken steeds meer kerken apps waarmee kerkgangers digitaal kunnen geven 
aan de collecte. Dankzij de vele livestreams tijdens de corona-lockdowns is dat alleen maar meer 
geworden. Toch is de collectezak een blijvertje. Waarschijnlijk om dezelfde reden dat de zak een 
kleine 200 jaar geleden in het leven werd geroepen: een manier om min of meer onbespied je geld 
te geven. 
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Liturgie HEERDE 4 juli 2021 

 
Voorganger: ds. Peter Hofland, Wezep 

     
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Moment stilte…. 
 

Zingen: Ps. 84: 1, 3 

Votum en Groet 

Kyriegebed 

Zingen: Ps. 116: 1, 3, 8 

Bemoediging: 2 Korinthe 4: 7-15 

Zingen: Lied 752: 1, 6  Hoe glanst bij Gods kinderen 

Gebed van de zondag 

Kindermoment 

Evangelielezing: Johannes 5: 1-18 

Zingen: Lied 534   Hij die de blinden weer liet zien 

PREEK 

Zingen: Lied 899: 1, 2, 4     Wat mijn God wil… 

Gebeden 

Lied van de week: Longing for light, we wait in darkness, lied 1005 gezongen door Petra Berger 

Aankondiging collecte 

Zingen: Lied 885          Groot is uw trouw 

Zegen 

Organist:  Henk van der Maten Kindermoment: Yvonne van der Veer 
Ouderling:  Fredie van Holst Beamist:  Erik Mateman 

Diaken:  Chris Burger  Camera:   Ben van Damme 
Lector:         Fredie van Holst Koster:   Daan de Jonge 
 
Collecte zondag 4 juli  
1e collecte: Actie Vakantietas 

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien 
gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te 

trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke 
rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor 
een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra 
welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse 

gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. 
Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in 

Actie kinderen in armoede helpt. 
 

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". 
 

Bloemen  
De bloemen van zondag 4 juli gaan met een groet van ons allen naar mevr. J. de Jong-Wilhelm. 
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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.  

 
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. 
 
Update van de Beroepingscommissie (3) 
Groot was de teleurstelling bij de commissieleden toen de kandidaat, met wie we verder wilden 

gaan in de procedure, zich om persoonlijke reden terugtrok. 
Hoe nu verder? De vacature zal opnieuw worden uitgezet. In september 

hopen we op voldoende reacties waarmee we dan aan de slag kunnen. 
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 
 

 
 
Vooraankondiging: overstapviering 11 juli! 

Wat hebben we al lang geen kinderen meer in de 
Ontmoetingskerk gezien… Zondag 11 juli zal dat 
veranderen: dan is de ‘overstapviering’ van deze 4 

kanjers – Christa, Maja, Merel en Sander. Er is geen 
kindernevendienst deze morgen, maar: gezinnen met 
kinderen WELKOM. Leonard gaat ervoor zorgen dat de 
hele dienst voor kinderen boeiend genoeg is om mee te 
maken. 
Leonard en Yvonne 

 
 
 
 
 
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

