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      NIEUWSBRIEF 72 

 

     23 juli 2021 

   

  

   

 

 
De kracht van het water 
De vakantie is begonnen met verwoestende reportages vanuit Limburg, België en Duitsland. We 
hebben kunnen zien wat de kracht van water kan zijn.  
Wanneer je op internet gaat googelen bij overstromingen in Nederland kom je bij verschillende 

watersnoodrampen terecht: 
De nacht 18 november 1421: een woeste storm breekt de dijken en veroorzaakt een van de 
ergste overstromingen uit de vaderlandse geschiedenis: De Sint Elisabethsvloed.  
De Watersnoodramp van 1953 is de grootste natuurramp in de 
Nederlandse naoorlogse geschiedenis. 
Op 31 januari 1995 en in de dagen daarna werden 250.000 mensen, 

variërend van vijf dagen tot twee weken, verplicht uit grote delen van het 
Gelderse rivierengebied geëvacueerd vanwege de gevaarlijk hoge 
waterstand van de Maas, de Rijn, de Waal en de IJssel. 
Juli 2021.Hevige regenval heeft afgelopen week in Nederland, Duitsland, België en Luxemburg 
geleid tot grote wateroverlast met veel slachtoffers.  
 
Het KNMI gaat onderzoeken wat het verband is tussen klimaatverandering en deze hevige regenval 

en overstromingen. 
 
Dit allemaal zo lezend kwam ik terecht bij het verhaal van: 

Markus 4 

35 Toen het al laat was geworden, zei Jezus: “Laten we naar de overkant van het meer varen.” 36 Ze 

verlieten de grote groepen mensen en voeren weg met Jezus die al in de boot zat. Er voeren nog 

andere bootjes met hen mee. 37 Het begon te stormen. De golven sloegen in de boot, zodat hij 

volliep. 38 Maar Jezus Zelf lag achter in de boot tegen het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker 

en riepen: “Meester! Kan het U dan niets schelen dat we zinken?” 39 Jezus werd wakker en zei streng 

tegen de wind en het meer: “Zwijg! Wees stil!” En de wind ging liggen en het water werd helemaal 

rustig. 40 Hij zei tegen hen: “Waarom waren jullie zo bang? Waarom hebben jullie geen 

geloof?” 41 Ze waren geschokt en zeiden tegen elkaar: “Wie is Hij toch? Zelfs de wind en het water 

gehoorzamen Hem!” 

 
In het evangelieverhaal is het de storm zelf, die de crisis bij de leerlingen blootlegt. Bewust wordt 
het contrast vergroot, het verschil sterk aangezet. Tussen de leerlingen in het bootje, druk aan het 

hozen om niet te zinken, én Jezus, die nota bene ligt te slapen. Hij slaapt dwars door de storm 
heen. Dat is toch niet te geloven. Het is nacht, als ze op het meer zijn. Als het donker is, kunnen 
de angsten je bespringen. Wie door onrust of angst wordt gekweld, kan de slaap niet vinden. Heel 
herkenbaar. Je blijft maar piekeren. 
Soms kom je mensen tegen, die de ene na de andere tegenslag hebben te verwerken. En die toch 
een opmerkelijke rust uitstralen. Geloof en vertrouwen kunnen je zo’n balans geven.  
 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Liturgie HEERDE 25 juli 2021 

 
Voorganger: dhr. Gerard Doggen  
     
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Moment stilte…. 

VOORBEREIDING 

Aanvangslied: Lied 280: 1, 2 en 3 

Bemoediging, groet en drempelgebed 

Zingen: Lied 149: 1 

Gebed voor de nood van de wereld 

Zingen: Lied 316: 1 en 4 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

Lezing: Psalm 100 

Zingen: Lied 146 C: 1 

Lezing: Marcus 8: 10-21 

Zingen: Gezang 461: 1, 4 

Preek 

Zingen: Lied 100 

Gebeden en gaven 

Lied van de week: ‘Ik zal er zijn’ van Sela gezongen door het mannenkoor de Lofzang.  

Gekozen door Gerrie Dijkink 

Collecten, orgelspel 

Slotlied 319: 1, 2 en 4 

Zegen 

 
Organist:  Henk van der Maten   
Ouderling:  Fredie van Holst   Beamist:  Bart Heres 
Diaken:    Wim van Ommen   Camera:   Hanneke Gerritsen 
Lector:         Annemieke van de Weerdhof  Koster:   Gijsbert Pap 
 

Collecte zondag 25 juli  
1e collecte: Voedselbank Vaassen – Epe – Heerde 

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen 
onder de armoedegrens. Deze mensen houden 
maandelijks niet genoeg geld over voor eten, 
kleding en andere basisbehoeften. Ook in de 
omgeving van Vaassen, Epe, Heerde en omgeving 

zijn tientallen gezinnen afhankelijk van voedselhulp. Voedselbank Vaassen Epe Heerde & omg. 
steunt deze groep door voedselpakketten te verstrekken samengesteld door vrijwilligers uit 
gedoneerde middelen.  
 
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". 
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Bloemen  
De bloemen van zondag 25 juli worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht bij dhr. J.H. de Boer. 

  

Uit de gemeente: 
Dhr. J.H. de Boer heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis. 
Dhr. H. Waanders is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Dhr. L.J. Jonker is opgenomen in Hanzeheerd, Brinkhoven, kamer 205, Brinkhoven 1, 8181 DB 
Heerde. 
Mevr. G. ter Avest- Nijland verblijft in Revalidatiecentrum Winkewijert, afd. B, kamer 127, Zuster 
Meyboomlaan 10, 7334 DV Apeldoorn. 

Mevr. A.S. Kerstens verblijft in het Zonnehuis, afdeling Vechtstraat 8, Nijenhuislaan 175, 8043 WB 
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.  
 
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. 
 
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

