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      NIEUWSBRIEF 73 

 

     30 juli 2021 

   

  

   

 
 

Na regen komt zonneschijn 
 
Terwijl ik dit stukje schrijf komen de regendruppels flink 
naar beneden. We kennen allemaal wel de spreuken van: 

‘na regen komt zonneschijn’ en ‘achter de wolken schijnt 
de zon’. De afgelopen week heeft het regelmatig wel 
geregend, maar steeds weer kwam ook de zon 
tevoorschijn. Veel regen is niet leuk als je aan het 
kamperen bent, op de fiets zit of als je een uitje hebt.  
Na regen komt zonneschijn. Een spreuk die helemaal waar 

is. Het is alleen afwachten wanneer de zon gaat schijnen 
en hoe lang. Die zon geeft ons de warmte die wij nodig 
hebben als mens. Wanneer de zon schijnt ziet de wereld er 
vaak vrolijker uit en zijn de mensen vriendelijker.  
 
Al die regen die er nu hier en verder in de wereld valt doet mij denken aan Noach. We kennen 
allemaal het verhaal dat Noach met zijn gezin en dieren in de ark verbleef. Het regende veertig 

dagen en nachten. Na verloop van tijd deed Noach een raam open en liet hij een raaf los, deze 
kwam zo weer terug. Vervolgens liet hij een duif los, deze kwam tegen de avond terug met een 
verse olijftak in haar snavel. Tenslotte liet Noach voor de derde keer de duif uitvliegen, deze duif 
kwam niet meer terug. Dus opende Noach het deksel van de ark en keek naar buiten. Het is 
ongelooflijk, maar waar: de aarde was droog.  
De zon brak door de wolken en Noach zag dat bijzondere natuurverschijnsel, dat samenspel van 
zon en wolken, van licht en water. De regenboog, die net als de duif een symbool is geworden van 

hoop, van vrede, van verbinding. En hij hoorde de stem van de God die hem nooit was vergeten. 
Er zij licht. En er was licht.  

En God noemde de regenboog hét teken van zijn verbond met mensen en dieren, met de hele 
schepping. Hét teken dat hij deze wereld niet loslaat, wat er ook gebeurt.  
De regenboog. Achter ons de wolken, het water, de dood. Alle donkere dingen. Maar vóór ons het 
licht, het leven, de vrijheid en het teken van Gods trouw.  

 
 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingen de vogels, geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 

Dauw op de aarde zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet het is goed. 
 
Dag van mij leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
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Liturgie HEERDE 1 augustus 2021 
(liturgie en teksten gemaakt door Leonard van Wijk) 
Voorganger: Fredie van Holst-Frölich  

     

Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Moment stilte…. 
Aanvangslied: LB 210:1,2,3. “God van hemel, zee en aarde” 
Bemoediging en vredegroet: 

Ouderl. :  Onze hulp is in de naam van de Heer - 

Allen:      Die hemel en aarde gemaakt heeft 

Ouderl.:   Hij laat niet los wat zijn hand begon – want Hij heeft ons lief, 

Allen:      vandaag, en tot in eeuwigheid, Amen.  

Ouderl:   Vrede voor jou ! 

Allen:   Vrede voor alle mensen! 

 
Inleidend woord bij de dienst: “2 kromme stokken…” 
Kyriegebed 

Glorialied: Jubilate Deo, omnis terra (Taizé)  
“Juicht voor God, heel de aarde, dient de Heer met vreugde” 

 
 
Gebed om de Geest bij het Woord: luisterlied LB 220. (Petra Berger, clip Petrus-kerk) 
Eerste Bijbellezing: Job 42: 1-13 
Zingen: LB 869: 1, 3, 4. “Lof zij de Heer, ons hoogste goed” 
Tweede Bijbellezing: Marcus 11: 12-14, en 20-24 

Zingen: LB 841: 1, 2, 4. “Wat zijn de goede vruchten” 

Overdenking 
Zingen: “Wil je opstaan en Mij volgen” (Iona-bundel 40) 

 

3.  Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: “Help mij!”  

  Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 

  Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 

  Opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in mij? 

 

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei? 

  Wil je luist’ren als ik zeg: “Een koningskind ben jij?” 

  Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept  

  En mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
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5.  Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 

  Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 

  Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 

  En met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

 

Dankgebed en voorbeden 
Gezongen acclamatie: LB 844 “May we see” 
- Stil gebed 
- Onze Vader 
Aankondiging Collecte (Minuutje orgelspel om uw gift over te maken) 
Slotlied: Zomerpsalm (A.C.Bronswijk, melodie LB 89) 
1.Ik zie in zomerlicht, de glimlach van de bron, 

waaruit het leven stroomt, als stralen van de zon. 
Ik hoor in vogelzang, het lied van deze aarde. 
Getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden. 
De schepping zingt het uit, en nodigt mij te leven 
als mens die lied en licht en zomer door wil geven. 
 
2. U bent het kloppend hart, in al wat leeft en bloeit, 

in kleuren duizendvoud, als aan een droom ontgroeid. 
U wordt geprezen door de wolken en de winden. 
Door vis en klein insect, en witte akkerwinde. 
Zij spellen uw bestaan, in woordeloos belijden. 
U bent de zomerzon, en ook mijn oorsprong, beide. 
 

Uitzending en zegen: 
Allen: gezongen Amen 
 
Orgelspel  
 
Organist:  Daan Dekker   
Ouderling:  Elly Douwes  Beamist:  Chris Burger 

Diaken:    Bart Heres  Camera:   Ben van Damme 
Lector:         Mart Meeske  Koster:   Daan de Jonge 
 

Collecte zondag 1 augustus 
1e collecte: Ibota 

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 zijn. 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". 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 1 augustus worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 

gebracht bij de fam. Waanders. 
  
Uit de gemeente 
Dhr. L.J. Jonker verblijft 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. 
  
Huwelijksjubileum 
Dhr. Wim van Ommen en mevr. Nelleke van Ommen-ter Beek hopen 6 augustus hun 45-jarig 
huwelijk te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 

 

 

Richtlijnen voor het bijwonen van een kerkdienst 
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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. U 
hoeft zich niet aan te melden. Wel zal er een lijst liggen waarop u uw naam en telefoonnummer 

moet vermelden. 

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. 

 

Koffie-ochtend 
Woensdag staat de koffie klaar in de Ontmoetingsruimte van de kerk. Voel u vrij 
om zomaar even binnen te komen, een kop koffie te drinken, een praatje te 
maken. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom.  

De koffie-ochtenden zijn voor dit jaar gepland op: 4 en 18 augustus - 1, 15 en 29 
september – 13 en 27 oktober – 10 en 24 november – 8 en 22 december. 
 

Kerkelijk werker 
Afgelopen week hebben Alfred van Olst en ondergetekende een arbeidsvoorwaardengesprek gehad 
met Lida Brugmans. 
Per 1 oktober komt ze in dienst bij de Ontmoetingskerk. Ze zal dan in de dienst van 3 oktober 
bevestigd worden. 
 
Beamteam 

Aanstaande zondag is Chris Burger voor de laatste keer beamist tijdens onze zondagse viering. 

Jarenlang heeft hij deze taak achter de schermen naar beste kunnen ingevuld.  

En was ook altijd bereid om in te springen als er plotseling een gat viel.  

Nu er een nieuw systeem gebruikt gaat worden, gekoppeld aan de beide camera's, gaat hij als 

beamist met 'pensioen'.  

Als Ontmoetingskerk bedanken wij hem hartelijk voor alle tijd en inzet van die jaren. 

Als gemeentelid blijft hij vast nog lang meedoen. En dat hopen we ook. 

Namens het beamerteam en de werkgroep vieren, Mart Meeske 

Dagtocht Hanzestad DOESBURG - zaterdag 23 oktober 2021 

Voor zaterdag 23 oktober heeft de Reiscommissie van de Johanneskerk een excursiedag gepland 
naar Doesburg. Ze willen het dit keer i.v.m. corona 'klein houden'. Dat betekent dat men met zo'n 
20 mensen en met eigen auto's wil gaan. Er hebben zich al 12 deelnemers aangemeld, sommigen 
met auto en extra plaatsen. Omdat er ook regelmatig deelnemers voor de reizen en dagtochten 
van de Ontmoetingskerk zijn, is gevraagd om de uitnodiging voor de excursie naar Doesburg ook 

in de Nieuwsbrief te vermelden.  

 

Het globale programma is als volgt: Een bezoek aan Grote of Martinikerk uit de 15e eeuw, een 

stadswandeling en/of naar het Lalique Museum. Men heeft nog niet alle details, dus ook nog 

geen overzicht van de exacte kosten. 

Mocht u zich als deelnemer en/of ook als chauffeur beschikbaar willen stellen, laat het ons weten 

s.v.p. 

De groepsgrootte willen we beperken en de aanmeldingen zullen we op volgorde van binnenkomst 

verwerken. We hopen dat u er weer zin in heeft en het aandurft; we zien uit naar de aanmeldingen! 

U kunt zich nog t/m 21 augustus opgeven via reiscommissie@hervormdheerde.nl of 

telefonisch bij Joke Ekelmans, tel. 0578 696746. 

Een hartelijke groet van de reiscommissie, Arie Keizer, Annie Reil, Hennie de Vos en Joke Ekelmans 

 
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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