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      NIEUWSBRIEF 71 
 

     16 juli 2021 
   

  
   

 

 

 
 

Recreatie: de kunst van het nietsdoen 

Dachten we er zo goed als vanaf te zijn, stijgen toch de Corona-cijfers weer hard. En dat in 

vakantietijd. Dat schept weer een hoop onzekerheid. Als Nederland op oranje of rood komt te 
staan, mag ik dan wel afreizen naar mijn camping in Frankrijk? Het was ook te mooi om waar te 
zijn… 
Ik hoorde op de radio dat er op Marktplaats een paar miljoen keer gezocht is op tweedehands 
tenten en kampeerspullen. Want we zullen en we moeten…. We recreëren ons te pletter. Gewoon 
vrij zijn en lekker bijkomen, dat is niet voldoende. Ooit werkte mijn vrouw met AMA’s: 

alleenstaande minderjarige asielzoekers. Dan bezocht ze een huis waar 4 jongens uit Afrika samen 
woonden. Ze verwonderde zich. Ze zaten samen in de keuken aan een tafel. “Wat zijn jullie aan 
het doen?” “Niets…” Ze zaten gewoon te zijn, een beetje kletsen, soms ook zwijgend. En daar 
waren ze heel tevreden mee – vertelde ze thuis met bewondering in haar stem. “Zij kunnen dat 
nog”.  
 

 
 

Mooi woord overigens, ‘recreatie’. Vaak wordt gedacht dat het ‘ontspanning’ betekent. Maar de 
juiste vertaling is ‘herschepping’. Het is dus iets waar je een ander mens van wordt, ‘herboren’ zo 
je wilt. Zes dagen was God druk met scheppen, creëren. Maar op de 7e dag staakte Hij, om te 
rusten en te genieten: “Hij zag dat het zeer goed was, wat Hij gemaakt had”. Hij genoot er zelfs zo 
van, dat Hij de stakingsdag zegende en heilig verklaarde.  
Dat woord ‘staking’ (Tom Naastepad gebruikte het voor de zondag) houdt wat in ons wakker, dat 
werken niet heilig is. Dat is de propaganda van de bazen en werkgevers… Toen ik 30 jaar geleden 

als predikant onderweg was naar een kerkdienst, kon ik nog denken: “En wie zondigen er vandaag 
weer tegen het 4e gebod, Hou de sabbat in ere? De boeren en de dominees!” Maar tegenwoordig? 
Een 24-uurs economie, 7 dagen lang. Op de snelweg merk ik niet meer dat het zondag is, zoals 
vroeger. Om nog maar te zwijgen van die andere terreur in je broekzak, de smartphone. Dat ding 
gaat dag en nacht door, en ook op vakantie. Te vaak hoor ik dat mensen dan aan het strand nog 

werkmail liggen te beantwoorden… Zal de baas blij mee zijn! 

Een tegenberichtje. Ik lees op LinkedIn dat er een groep mensen is, die geld inzamelt via 
CrowdFunding, en ook eigen geld inlegt, om stukken natuur op te kopen. Om daar vervolgens… 
helemaal niets mee te doen. “Met rust laten” is hun gedachte. Want alles moet maar nuttig 
gemaakt worden tegenwoordig, en daar gaat de natuur aan kapot. Geef de natuur de ruimte, is 
hun motto. En kijk dan maar wat er vanzelf gebeurt.  
Even pesterig gezegd: de creatie (schepping) gaat kapot aan onze dwangmatige recreatie… Op 
wandelvakantie in Oostenrijk of Zwitserland in de zomer, zie je wat een kaalslag de wintersport op 

de hellingen aanricht. Afijn, misschien vind je dat ik zeur. Ik wens je uiteraard een geweldige 
vakantie. Maar vraag je in die vakantie eens af: waar kom ik nou echt van bij? Waardoor voel ik 
me als mens weer herboren? 
Ik ga nu zelf even 2 weken staken. Grotendeels gewoon thuis. Je eigen bed slaapt toch het 
lekkerst…. 
Groeten, ds. Leonard van Wijk 
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Liturgie HEERDE 18 juli 2021 
Voorganger: ds. Peter Hofland, Wezep 

     
Orgelspel 

Welkom en mededelingen 
Moment stilte…. 
Intochtslied 276: 1, 2 
Votum en groet 
Kyriegebed 
Zingen Lied 823: 1, 4 
Bemoediging Ps. 23 uit de bundel Psalmen Dichterbij  

Lied 23C: 1, 2, 5 
Kindermoment 
Schriftlezing Marcus 6: 30-44 
Zingen Lied 383 
Preek 
Meditatief orgelspel en dan zingen lied 995 
Gebeden  

Lied van de week: Gebed. Als de morgen is gekomen (Gospelband Seven) gekozen door Rianne 
van Gelder 
Collecte: 1. Stille hulp 
     2. Kerk 
(Daan speelt 1 minuutje zodat u digitaal kunt overmaken met Scipio of anderszins) 
Slotlied 974: 1, 2, 5 

Zegen  
 
Organist:  Daan Dekker  Kindermoment: Irma van der Maten 
Ouderling:  Hotze Talsma  Beamist:  Hanneke Gerritsen 
Diaken:    Peter Hendriks  Camera:   Ben van Damme 
Lector:         Arend Strikwerda Koster:   Anneke de Vries 
 

Collecte zondag 18 juli  
1e collecte: Stille hulp 
Wij als diaconie geven stille hulp aan mensen in financiële nood, heel dichtbij. De 
diaconie van de Ontmoetingskerk is voor 100% afhankelijk voor deze hulp van uw 

bijdrage in de collecte of uw giften. Een bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd. 
 

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 18 juli gaan met een groet van ons allen naar dhr. A. van Ommen. 

 
Uit de gemeente 
Mevr. G. ter Avest-Nijland verblijft in Revalidatiecentrum Winkewijert, afd. B, kamer 127, Zuster 
Meyboomlaan 10, 7334 DV Apeldoorn. 
Mevr. A.S. Kerstens is vanuit het ziekenhuis overgeplaatst naar het Zonnehuis, afdeling Vechtstraat 
8, Nijenhuislaan 175, 8043 WB Zwolle. 
Dhr. H. Waanders is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 

 
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.  
U hoeft zich niet 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.  
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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. 

 
Koffieochtend 
Woensdagochtend, 21 juli, is er weer een koffieochtend. 

 
Eén keer in de 14 dagen is er een koffieochtend. Wij zijn op zoek naar mensen die gastheer of 
gastvrouw willen zijn op deze ochtenden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fredie 
van Holst-Frölich. 
 
Eetcafé 
Voor het coronatijdperk was er één keer in de maand het eetcafé. Zo’n 35 mensen kwamen daar 

en vonden het dan ook heel gezellig. Altijd was er een drie-gangen menu, verzorgd door diverse 

mensen. Gré Popping heeft dit eetcafé opgezet en coördineerde het. Daarvoor dank. Maar zij heeft 
aangegeven hier nu mee te willen stoppen. Ze wil nu als gast komen eten. De jongere generatie 
(50+) wordt uitgenodigd om deze taak van haar over te nemen. Wie wil deze taak van haar 
overnemen?  
 
Kindermoment 

Zondag is het laatste kindermoment. Dan is er vakantie. Op zondag 29 augustus (laatste 
zondag van de zomervakantie) is er weer kindernevendienst.  
 
Tienerdienst 
Vanaf 29 augustus worden ook de Tienerdiensten weer opgepakt. 2x per maand. 2e en 4e 
zondag van de maand.  

 
Beltijden beheerder Ontmoetingskerk 
Ellen Koot, beheerder Ontmoetingskerk, mail: beheerder@okheerde.nl, tel:  06 – 15 60 70 46. 
Bereikbaar: 
maandag: 10.00 – 12.00 uur 

woensdag: 10.00 – 12.00 uur 
vrijdag: 10.00 – 12.00 uur 

 
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 
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