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      NIEUWSBRIEF 70 

 

     9 juli 2021 

   

  

   

 

 
Overstapviering: raar woord, joh. 
Komende zondag vieren we met Christa, Maja, Merel en Sander hun ‘overstap’: van de 
Kindernevendienst naar de Tienerdiensten (kom ik zo op terug), en van de basisschool naar het 
vervolgonderwijs. Daarom staan ze zo mooi op de foto in de jeugdruimte. 

 

 
 
“Geloof” staat er met dikke letters op de achtergrond. Hun ouders en de OK hebben geprobeerd 
hen in geloof uh… op te voeden? Groot te brengen? Groot te brengen, laten we het daar op 

houden: ik denk dat ze er als mens van gegroeid zijn – in vertrouwen, en levensvreugde en hoop 

voor de toekomst. Ik zat ook even terug te denken: wat geloofde ik eigenlijk zelf toen ik 12 jaar 
was?? Weet jij dat nog van jezelf? Ik moest wel mee naar de kerk, maar zoiets als 
kindernevendienst bestond toen nog niet. Een kerkdienst was saaaai, vooral de preek: wat een 
onbegrijpelijk en oninteressant verhaal stond zo’n dominee te houden. Het was bijna net zo leuk 
als op school dat psalmversje op maandag uit je hoofd opzeggen (had dat nut? Ik weet er echt niet 
één meer, terwijl ik er doorgaans toch een 10 voor had…) En mijn gereformeerde ouders waren 

strak van gewoontes – bidden en bijbel-lezen aan tafel. Maar wat zij nou zelf geloofden? En wat ze 
daar aan beleefden…. echt geen flauw idee. Daar hadden we het nooit over. Daar kwam ik pas veel 
later achter, in gesprekken met mijn moeder ten tijde van de kruisraketten-plaatsing in Nederland 
(staan die krengen er eigenlijk nog steeds?). Toen sprak zij haar vertrouwen in God uit, wat voor 
doms de mens ook doet, dat Hij de wereld toch in zijn hand bewaart. Kijk, dat kon ik tenminste 
onthouden… al kon ik het zelf nog niet geloven. 
Maar als 12-jarige? Ik had geen flauw idee. Het leefde gewoon niet voor me. Wat dat betreft denk 

ik dat we onze kinderen op dit punt tegenwoordig een stuk beter afleveren, mede door de 
kindernevendienst, school en de thuis-opvoeding, waar meer plaats is voor de beléving van het 

geloof en de betékenis voor je dagelijks leven. Dit mag wel een keer hardop gezegd worden 
voordat we ons blindstaren op alleen de terugloop van kerkbezoek en minder kinderen in de kerk.  
En daarom vieren we komende zondag hun overstap. Samen met de moeders (…papa’s jullie laten 
wel een beetje stereotiep beeld zien, hoor) en de 4 tieners zelf, hebben we de viering voorbereid. 
Het zal fijn zijn om nu na lange tijd weer kinderen en jonge gezinnen in de kerk te zien. Er is geen 

kindernevendienst deze morgen: vind ik ongepast, deze keer moet de hele viering voor de 
kinderen goed mee te maken zijn…  Ik maakte me nog zorgen dat Christa, Maja, Merel en Sander 
zouden overstappen ‘in het niets’. Maar de vrouwen van de Nevendienst hebben met elkaar 
gesmoesd: een paar van hen gaan mee overstappen, om ervoor te zorgen dat vanaf dit najaar er 
weer een Tienerdienst is (2e en 4e zondag van de maand). Fantastisch! 
Ik wens je een fijne week, te beginnen bij een mooie zondagmorgen-viering. 

Ds. Leonard van Wijk 
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Liturgie HEERDE 11 juli 2021 

 
Overstapdienst van: Sander van der Veer, Merel Dalhuisen,  

Christa van Dongen en Maja van Leeuwen 

 
Voorganger: ds. Leonard van Wijk 
     
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Moment stilte…. 
 
Aanvangslied: “Bijeengeroepen uit onze huizen” (Uit: Geroepen om te zingen) 

    Melodie  LB 675 “Geest van hierboven” 
 

1. 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. 

2. 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 
 
Inleidend woord bij de dienst 
 
Sander, Merel, Christa en Maja steken hun doopkaars aan 
 
Lied: LB 288: “Goedemorgen, welkom allemaal” (2x zingen) 

 
“Gloriaatje”… Waar ben jij dankbaar voor/ blij mee? 
Glorialied: “Mooi hier” – Trinity.    https://www.youtube.com/watch?v=qmge3G5VK6U 

 
DE OVERSTAP van Sander, Merel, Christa, Maja 
 
De moeders vertellen… 

Ondertussen zien we foto’s 
Afgesloten met: een filmpje gemaakt door Karen 
 
Leonard: Gods zegen voor de overstappers 
 
Yvonne: Overhandigt een cadeau namens de kerk 

 
Zingen: “Overstaplied” (melodie LB 801 “Door de nacht van strijd en zorgen”) 
 

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. 

 
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. 

 
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.  

https://www.youtube.com/watch?v=qmge3G5VK6U
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Lezing: Gideon en De val van Jericho (Karel Eykman) 

Bewerking van Richteren 6 

 

Zingen: LB 249 “All night, all day” (Spiritual) 
 
Overdenking: Wat moet je nou met dat Jericho-verhaal?? 
 
Luisterlied: “You say” – Lauren Daigle  https://www.youtube.com/watch?v=sIaT8Jl2zpI 
 
Gedachtenis van mw. Cobie Buitenhuis-Steenwoerd, overleden op 4 juli. 

We ontsteken de gedachteniskaars en schrijven haar naam bij in het gedachtenisboek. 
Moment stilte… 
Zingen: Veilig in Jezus armen 
 
Dankgebed en voorbeden 
- stil gebed 
Onze Vader: gezongen, LB 1006 

 

Gedachtenis van dhr. Jan Schoppers, overleden op 25 april. 

We ontsteken de gedachteniskaars. 

Moment stilte… 
 
Collecte: 1. Pioniersplek De Hezenberg 
     2. Holy Land Institute for the Deaf 
(Henk speelt 1 minuutje zodat u digitaal kunt overmaken met Scipio of anderszins) 
 
Slotlied: LB 419 “Wonen overal nergens thuis” 

 
Zending en zegen 
 
Welkom op de koffie, de overstappers en hun moeders verzorgen wat lekkers erbij. 
 
Organist:  Henk van der Maten Kindermoment: Yvonne van der Wal 

Ouderling:  Alfred van Olst  Beamist:  Henk Ottens 

Diaken:    Elly Hendriks  Camera:   Chris Burger 
Lector:         Murielle Stijf  Koster:   Paul Dijkink 
 
Collecte zondag 11 juli  
1e collecte: Pioniersplek Hezenberg 

De Protestantse Kerk telt inmiddels een kleine honderd pioniersplekken: 

dat zijn nieuwe vormen van kerk zijn voor mensen die niet (meer) naar 
een kerk gaan. Dichtbij Heerde vormen de retraiteweekenden op de 
Hezenberg in Hattem zo'n pioniersplek. Gasten komen hier voor rust, 

bezinning en inspiratie. De getijdengebeden en de zondagse viering in de kapel vormen de bedding 
hiervoor. Verder is er een retraiteprogramma dat de gasten begeleidt in het zelf ervaren en 
ontdekken wat waardevol is en hoe God daarin verrassend dichtbij kan blijken. En daarbij is het 
verblijf op het prachtige landgoed een cadeau op zich. 

 
2e collecte: Doel van de maand: Holy Land Institute for the Deaf 

Het Holy Land Institute for the Deaf streeft er naar dat dove, hardhorende 

en doofblinde kinderen, inclusief mensen met andere zintuiglijke en 
lichamelijke beperkingen, in het Midden-Oosten een zinvolle plaats in familie 
en leefgemeenschap innemen en hun unieke en waardevolle bijdrage 

leveren aan de maatschappij. 
 

 
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 11 juli gaan met een groet van ons allen naar mevr. E.J. Logt-Wichers. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sIaT8Jl2zpI
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Uit de gemeente 
Mevr. G. ter Avest-Nijland is opgenomen in Revalidatiecentrum Winkewijert, afd. B kamer 127, 
Zuster Meyboomlaan 10, 7334 DV Apeldoorn.  

 

Mevr A.S. Kerstens is opgenomen in het Isala Diaconessenziekenhuis, Hoogeveenseweg 38, 7943 
KA te Meppel. 
 
Huwelijksjubileum 
Dhr. André Wiegman en mevr. Corien Wiegman-Wichers hopen 11 juli hun 25 jarig 

huwelijksjubileum te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd. 

 
Overleden 
Op 4 juli is mevrouw J.J. Buitenhuis-Steenwoerd overleden op 83-jarige leeftijd. Ze woonde  
Acacialaan 36, 8181 GK Heerde (Langeslag). 

 

Richtlijnen voor het bijwonen van een kerkdienst 

U hoeft zich niet aan te melden om de kerkdienst bij te wonen. 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.  
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. 
 

Vakantietasjes 2021 

Hierbij willen we iedereen bedanken voor hun bijdrage aan de vakantietasjes. 

Wat hebben we veel mooi speelgoed binnen gekregen, wat een feest om te zien. 

Ook hebben we een mooi bedrag binnen gekregen waarmee we de tasjes konden aanvullen met 

speelgoed. 

Wat hebben we in de tasjes gestopt. 

- Gratis zwemkaartje van Berghuizerzwembad  

- Gratis ijsje halen bij Bas IJs en Co 

- Gratis entree bij de Koperen Ezel 

- Flesje drinken en een pen van de Jumbo 

- Appel pakje drinken en rolletje snoep van de Boni 

- Ieder tasje ongeveer 3 stukken speelgoed  

Dank voor jullie gift. We zijn hier heel erg blij mee. Begin juli 

worden de tasjes bezorgd bij de kinderen. We hebben totaal 84 tasjes 

gevuld. 

 

Iedereen bedankt. 

 

Namens de Diaconie  Peter en Elly Hendriks en Lidie Dijkink 

 

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

